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Projekt SEAPLANSPACE Marine spatial planning instruments for sustainable marine 

governance realizowany jest przez Uniwersytet Gdański w partnerstwie z 7 instytucjami z pięciu 

krajów regionu Południowego Bałtyku (Polski, Danii, Szwecji, Litwy i Niemiec) w ramach Osi 4. 

Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki, Cel 

szczegółowy 4.1. Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym 

sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne.  Partnerami projektu są Instytut 

Morski w Gdańsku Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, World Maritime University w Malmo, Aalborg 

University, EUCC Baltic Office w Kłajpedzie, EUCC Coastal Union Germany, Kalmar County 

Adminitrative i Centre for Regional and Tourism Research. 

Szkolenia stanowiące przedmiot badania stanowią jedną z form wsparcia w projekcie i mają 

na celu podniesienie kompetencji osób zaangażowanych w morskie planowanie przestrzenne i 

zrównoważone zarządzanie morzem. 

Celem przeprowadzonego badania była ocena efektywności udzielonego w ramach projektu 

SEAPLANSPACE wsparcia w oparciu o analizę zebranych danych i informacji dotyczących pierwszej 

edycji szkolenia SEAPLANSPACE, zrealizowanej w dniach od 14.11.2019 r. do 26.01.2020 r. Szkolenia 

realizowane były w trzech grupach: jednej w trybie dni roboczych (zajęcia w czwartki i piątki, średnio 

dwa zjazdy w miesiącu) oraz dwóch w trybie weekendowym (zajęcia w soboty i niedziele, również 

średnio dwa zjazdy w miesiącu). Uzyskane wyniki i rekomendacje zostaną wykorzystane do dalszych 

prac nad programem podnoszenia kompetencji pracowników administracji, sektora prywatnego, 

studentów i absolwentów uczelni wyższych w kwestiach związanych z morskim planowaniem 

przestrzennym i zrównoważonym zarządzaniem morzem, a także stworzenie narzędzi współpracy 

transgranicznej w obszarze zarządzania przestrzenią morską Południowego Bałtyku. 
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1. Pre-test – weryfikacja wiedzy przed szkoleniem SEAPLANSPACE 

 

 Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć szkolenia SEAPLANSPACE przeprowadzono test 

wstępny (pre-test) mający na celu określenie poziomu znajomości zagadnień z zakresu 

planowania i zagospodarowania obszarów morskich w Polsce. Test zawierał 18 pytań 

zamkniętych. Zbadano poziom wiedzy 77 uczestników/czek z wszystkich trzech grup 

szkoleniowych. Średni wynik testu wyniósł 55,29%.  Najniższym wynikiem było 27,78%, 

najwyższym – 80,00%. 
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2. Moduł 1 szkolenia – MSP -część ogólna, zajęcia realizowane w 

dniach 14 i 16.11.2019 r. 

2.1 Struktura uczestników szkoleń  

 

 Szkolenie z zakresu „MSP – część ogólna” obejmowało po 8 godzin zajęć dla każdej z trzech grup. 

W zajęciach modułu 1 wzięło udział 80, spośród zadeklarowanych 83 uczestników (frekwencja 97,56%). 

Spośród tej liczby 93,75% (75 uczestników/czek) wzięło udział w badaniu ewaluacyjnym. Ankiety 

wypełniło 46 kobiet i 28 mężczyzn. Jedną trzecią uczestników (33,33%) stanowiły osoby w wieku poniżej 

25 lat (25 osób, w tym 16 kobiet i 9 mężczyzn). Zdecydowana większość - 64% ogółu uczestników (48 

osób, 28 kobiet i 20 mężczyzn ) były to osoby w przedziale wiekowym pomiędzy 25 a 50 lat, a tylko dwie 

osoby (dwie kobiety) były w wieku 50+.  

 

0 5 10 15 20 25 30

poniżej 25 lat

25-50 lat

powyżej 50

Struktura wiekowa uczestników 1 modułu 
szkolenia SEAPLANASPACE

mężczyźni kobiety

 
 

 

Ankietowani stanowili zróżnicowaną grupę pod względem struktury zatrudnienia:  

 25 osób (33,33% ogółu badanych, 21 kobiet i 4 mężczyzn) to osoby zatrudnione w administracji 

publicznej i samorządowej różnych szczebli na stanowiskach specjalistów, inspektorów, jak 

również na stanowiskach kierowniczych;  

 19 osób (25,66% ogółu badanych, 7 kobiet i 12 mężczyzn) reprezentowało instytucje biznesowe, 

zarówno firmy prywatne, jak i duże spółki skarbu państwa. Reprezentowane branże to: 

energetyka, w tym energetyka wiatrowa, gazownictwo, energetyka jądrowa, górnictwo morskie, 
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agencje morskie, budownictwo morskie, nieruchomości i porty. W tej grupie znaleźli się też 

reprezentanci organizacji pozarządowych; 

 30 studentów i absolwentów uczelni wyższych (40% ogółu badanych, 18 kobiet i 12 mężczyzn). 

Uczestnicy/czki wywodzili/ły się z różnych kierunków studiów, takich jak: Prawo, European 

Business Administration, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Transport międzynarodowy i 

handel morski, Oceanografia i Geografia oraz Gospodarka Przestrzenna. 

 

Pod względem doświadczenia zawodowego większość uczestników – 53,33% (40 osób) stanowiły osoby 

o niewielkim stażu pracy  - poniżej 5 lat, a 13,33% (10 osób) wskazało na doświadczenie zawodowe w 

przedziale 5- 10 lat. Warto podkreślić, że w szkoleniach wzięły udział również osoby dysponujące sporym 

doświadczeniem – staż pracy od 10 do 20 lat posiadało 19 uczestników/czek (25,33%), a 5 

uczestników/czek (6,66%) posiadało doświadczenie zawodowe powyżej 20 lat.  

Osoby uczestniczące w szkoleniu SEAPLANSPACE miały w większości niewielkie doświadczenie związane 

z morskim planowaniem przestrzennym – aż 67 spośród 75 ankietowanych wskazało na krótszy niż 5 lat 

okres stażu pracy związanej z MSP. Dwie osoby miały zawodową styczność z MSP od 5-10 lat. Z kolei 5  

osób (4 zatrudnione w administracji i jedna w budownictwie morskim) posiadały duże doświadczenie 

zawodowe związane z planowaniem przestrzennym na obszarach morskich (ponad 10 lat).  
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2.2 Cel szkolenia 

 

Ankietowanym zadano dwa pytania dotyczące celu realizowanego szkolenia SEAPLANSPACE: 

 

a. W jakim stopniu Pani/ Pana zdaniem  szkolenie podniosło Pani/Pana wiedzę na temat 

uwarunkowań tworzenia i korzystania z instrumentów morskiego planowania przestrzennego 

dla zrównoważonego zarządzania morzem? 

Spośród 75 badanych uczestników/ czek 61 oceniło stopień podniesienia wiedzy z zakresu części 

ogólnej MSP (tj. obejmującej cele, zasady, terminologia i instrumenty MSP, zrównoważone 

zarządzanie morzem oraz role i funkcje instytucji w MSP) jak duży lub bardzo duży, 13 osób 

oceniło ten stopień jako średni, a tylko jeden uczestnik - student ocenił, że uczestnictwo w 

szkoleniu nie podniosło, lub podniosło w niewielkim stopniu jego wiedzę na temat MSP. Warto 

zauważyć, że pośród 19 osób, które oceniły, że szkolenie podniosło ich wiedzę ogólną w zakresie 

MSP większość stanowiły osoby z dużym doświadczeniem zawodowym – 12 osób z 

doświadczeniem powyżej 5 lat, w tym dwie osoby o stażu zawodowym przekraczającym 20 lat, 

które jak można sądzić, posiadały już co najmniej podstawową wiedzę w tym zakresie, a  dzięki 

szkoleniu wiedzę tę pogłębiały, aktualizowały i uzupełniały. 

 

b. W jakim stopniu Pani/ Pana zdaniem  szkolenie wiedza uzyskana podczas szkolenia będzie 

przydatna w związku z nowymi uregulowaniami prawnymi morskiego planowania 

przestrzennego w celu właściwego wdrażania planów zagospodarowania przestrzennego 

obszarów morskich, a także przygotowania pracowników do podejmowania odpowiednich 

decyzji? 

 

Na powyższe pytanie 65 spośród 75 ankietowanych (86,66%) odpowiedziało, że wiedza uzyskana 

podczas szkolenia będzie w dużym lub bardzo dużym stopniu przydatna w związku z nowymi 

uregulowaniami prawnymi morskiego planowania przestrzennego w celu właściwego wdrażania 

planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. Pozostali uczestnicy – 10 osób 

(13,44%) uznało stopień przydatności uzyskanej wiedzy w ww. zakresie jako średni. 
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 2.3 Ocena przydatności szkolenia SEAPLANSPACE i możliwości przyszłych 

zastosowań 

 

W tej części ankiety zadano badanym cztery pytania zamknięte oraz jedno pytanie otwarte: 

a. Jaka jest przydatność szkolenia z punktu widzenia Pani/ Pana  pracy ?  

Na powyższe pytanie 22 osoby (29,33% respondentów) odpowiedziały, że moduł 1 szkolenia był 

bardzo przydatny z punktu widzenia ich pracy, w tym odpowiedzi takiej udzieliło 9 pracowników 

administracji, 6 osób zatrudnionych w biznesie oraz 7 studentów/ absolwentów. Dalsze 33 

osoby (44% ogółu) uznały, że ta część szkolenia była dosyć przydatna dla ich pracy zawodowej. 

Takiej odpowiedzi udzieliło po 10 przedstawicieli administracji i biznesu oraz 13 studentów.  Z 

kolei 17 osób (22.66% ogółu ankietowanych) określiło tę przydatność jako średnią,  w tej liczbie 

było 5 przedstawicieli administracji, 3 – biznesu, 9- studentów/ absolwentów. Na słabą 

przydatność wskazała jedna osoba zatrudniona jako pomoc administracyjna oraz jeden student 

(2,66% ogółu) badanych. 

 

b. W jakim stopniu informacje przedstawione podczas szkolenia odpowiadały Pani/ Pana 

potrzebom ?  
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27 respondentów (36%) potwierdziło, że moduł 1 szkolenia w wysokim stopniu odpowiadał na 

ich potrzeby. Takiej odpowiedzi udzieliło 11 pracowników administracji, oraz po 8 

przedstawicieli biznesu i studentów/ absolwentów. Większość, bo 40 spośród 75 respondentów 

(53,33% ogółu) stwierdziło, że ta część szkolenia odpowiadała w dosyć dużym stopniu ich 

potrzebom, w tej liczbie znalazło się po 11 przedstawicieli administracji i biznesu oraz 18 

studentów/ absolwentów. 8 osób (10,66%, po 4 przedstawicieli administracji i studentów) 

oceniło, że moduł ogólny szkolenia odpowiadał ich potrzebom w stopniu średnim. Nikt 

odpowiadając na to pytanie nie wskazał oceny „w stopniu niskim”. 

 

c. W jakim stopniu wiedza nabyta podczas szkolenia pomoże Pani/ Panu w pracy codziennej ?        

Oceniając przydatność wiedzy uzyskanej w pierwszym module szkolenia w bieżącej pracy 

codziennej 15 respondentów (20% ogółu) uznało, że będzie bardzo przydatna (po 6 osób z 

administracji i biznesu oraz 3 studentów), a 32 uczestników tj. 42,66% uznało, że będzie ona 

dosyć przydatna ( w tym po 12 osób z administracji i studentów oraz 8 przedstawicieli biznesu). 

23 (30,66%) ankietowanych uznało, że wiedza uzyskana w tej części szkolenia będzie w ich 

codziennej pracy przydatna w stopniu średnim ( tak odpowiedziało 7 osób z administracji, 3 

osoby z biznesu oraz  13 studentów). Jeden student na ww. pytanie udzielił odpowiedzi „słabo”, 

a kolejny jeden student na ww. pytanie nie  udzielił odpowiedzi, co pozwala sądzić, że w trakcie 

studiów nie wykonują oni pracy związanej z kierunkiem studiów. 

                

d. Czy zaprezentowane przykłady praktyczne mają związek z Pani/ Pana pracą ?  

Odpowiadając na powyższe pytanie 38 respondentów wskazało na większy lub mniejszy związek 

przykładów ze szkolenia z ich pracą zawodową, na niewielki związek lub jego brak wskazało 36 

osób, dwie osoby odpowiedziały że nie pracują, a jedna, że taki związek będzie miał miejsce w 

przyszłości. Należy przy tym zauważyć, że 40% badanych stanowili studenci, którzy często 

pracują wykonując zadania niezwiązane bezpośrednio ze zdobywaną wiedzą. 

 

e. W jaki sposób planuje Pan/Pani zastosować to, czego dowiedział/a się Pan/Pani podczas 

szkolenia?  

Na powyższe pytanie ankietowani udzielali zróżnicowanych odpowiedzi, w tym: 

 W aktualnej pracy zawodowej – do analizy i przygotowywania ocen oddziaływania na 

środowisko przedsięwzięć na obszarach morskich, do raportów środowiskowych, 

opiniowania dokumentów przy transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

wykonywaniu zadań eksperta ds. ochrony środowiska przy planowaniu inwestycji, 

prowadzeniu spraw związanych z OOŚ na środowisko w kontekście transgranicznym, przy 

planowaniu projektów na morzu (np. farm wiatrowych) 

 W przyszłej pracy, na potrzeby dalszego rozwoju zawodowego, lub planowanej zmiany 

zawodu 
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 W celu przekazania pozyskanej wiedzy podwładnym oraz współpracownikom 

 W przyszłej pracy badawczej i naukowej. 

 

 
 

2.4 Ocena programu szkolenia i zastosowanych metod  

Kolejna część ankiety zawierała 3 pytania w formie stwierdzeń z opcją wyboru 4 odpowiedzi na każde 

z nich: „zdecydowanie się zgadzam”, „zgadzam się”, „częściowo się zgadzam”, „nie zgadzam się”. 

Ankietowani zostali poproszeni o uzupełnienie poniższych stwierdzeń: 

a. Szkolenie dobrze dostosowane do mojego planu rozwoju zawodowego 

Odpowiadając 20 osób (26,66%) zaznaczyło opcję „zdecydowanie się zgadzam”, a dalsze 40 

osób (53,33%) opcję „zgadzam się”, czyli 80% ankietowanych w pełni potwierdziło zgodność 

programu szkolenia z ich planem rozwoju zawodowego. Kolejne 20% tj. 15 osób wskazało na 

częściową zgodność programu szkolenia z ich planami zawodowymi. Nikt nie zaznaczył opcji 

„nie zgadzam się”. Wynika z tego, że uczestnicy potwierdzili, że uzyskana w pierwszym 

module szkolenia wiedza będzie przydatna w ich dalszym rozwoju zawodowym. 

b.  Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobyłem/am nową wiedzę/ umiejętności przydatne w pracy 

zawodowej 

Spośród 75 respondentów 26 osób (34,66%) zdecydowanie zgodziło się, a kolejne 33 osoby 

(44%) zgodziło się, że już w trakcie pierwszego modułu szkolenia uzyskały nową wiedzę i 

umiejętności, które wykorzystają w swoich aktywnościach zawodowych.  Z kolei 15 osób 
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(20%) uznało, że zdobyta wiedza i umiejętności będą częściowo przydatne w ich pracy. Tylko 

jeden przedstawiciel administracji (co stanowi 1,33% ogółu) uznał, że wiedzy i umiejętności z 

pierwszej części szkolenia nie będzie wykorzystywał w pracy zawodowej. Wynika z tego, że 

pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy ogólnej z zakresu MSP będzie przydatne w 

codziennej pracy uczestników szkolenia. 

c. Metody szkolenia, rytm pracy i zastosowane środki dydaktyczne pomogły osiągnąć cele 

szkolenia 

Ustosunkowując się do powyższego stwierdzenia 20 uczestników/czek (26,66%) uznało, że 

zdecydowanie się z nim zgadza, a 40 osób (53,33%) wybrało odpowiedź „zgadzam się”, czyli 

metody, rytm pracy i środki dydaktyczne użyte w pierwszym module szkolenia 

SEAPLANSPACE były w pełni satysfakcjonujące dla 80% uczestników. 15 osób tj. 20% 

odpowiedziało „częściowo się zgadzam”. Można zauważyć, że  takiej odpowiedzi udzieliły 

wyłącznie osoby wskazujące na krótki staż (lub jego brak) w pracy związanej z MSP oraz że te 

osoby odpowiedziały równocześnie, że w ramach omawianego modułu szkolenia podniosły 

swój poziom wiedzy z MSP, przy czym 47% tj. 7 spośród tych 15 osób wskazało, że w trakcie 

szkolenia podniosły swój poziom wiedzy w dużym lub bardzo dużym stopniu. Uznały zatem, 

że zastosowane metody i środki dydaktyczne były skuteczne. 

 

2.5 Materiały szkoleniowe 

W ankiecie poproszono uczestników/czki szkolenia ocenę materiałów szkoleniowych pod 

kątem: 

a. użyteczności i dostosowania materiałów szkoleniowych do potrzeb uczestników 

Wypowiedziało się 74 uczestników, z czego 70 potwierdziło użyteczność i 

odpowiednie dostosowanie materiałów szkoleniowych do ich potrzeb. Zatem 

pozytywnie merytoryczną wartość materiałów szkoleniowych oceniło 94,59%, 

natomiast jedynie 4 osoby tj. 5,41% oceniło je negatywnie. 

b. jakości materiałów szkoleniowych  

Na to pytanie odpowiedziało 73 uczestników, spośród których 69 osób (94,52%) 

oceniło pozytywnie jakość materiałów szkoleniowych, niezadowolone z jakości 

materiałów były 4 (5,48%) osoby. 
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 2.6 Organizacja szkolenia 

       Przy ocenie organizacji szkolenia wzięto pod uwagę trzy punkty: 

a. Czy na każdy blok przeznaczono wystarczającą ilość czasu 

Czas przeznaczony na poszczególne tematy w ramach pierwszego modułu szkolenia uznało za 

odpowiedni 68 osób, spośród 74 respondentów (91,89% ogółu). Niezadowolonych z czasu 

trwania poszczególnych zajęć było 6 osób (8,11%).  

b. Czy szkolenie było dobrze zorganizowane 

Organizację szkolenia 100% uczestników (73 respondentów) oceniło pozytywnie.  
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c. Czy szkolenie trwało odpowiednią ilość czasu 

Z czasu trwania 1 modułu szkolenia zadowolonych było 68 osób (91,89%) 6 osób (8,11%) 

uznało czas trwania za niewystarczający. Jeden uczestnik nie odniósł się do ww. zapytania. 

 

2.7 Warunki, w jakich odbywało się szkolenie 

Na zakończenie ankiety uczestników poproszono o ocenę: 

a. sali szkoleniowej  

Z warunków sali szkoleniowej zadowolonych było 70 uczestników/czek  (wystawiło ocenę 

bardzo dobrą lub dobrą), 3 osoby nie były zadowolone z sali oceniając ją jako zbyt małą. 

b. cateringu podczas szkolenia 

Również 70 uczestników oceniając catering serwowany podczas szkolenia określiło 

wyżywienie jako wyśmienite, bardzo dobre lub dobre. 3 osoby oceniły catering jako 

dostateczny. 

c. zakwaterowania podczas szkolenia 

Z zakwaterowania (w Hotelu Oliwskim w Gdańsku) korzystali tylko uczestnicy, dla których 

było ono niezbędne ze względu na odległość miejsca zamieszkania  od miejsca szkolenia. 

Zakwaterowanie oceniło 12 respondentów – wszyscy byli bardzo zadowoleni z noclegów. 
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3. Moduł 2 szkolenia SEAPLANSPACE – MSP -część szczegółowa, 

zajęcia realizowane w dniach 15,17,28 i 30.11.2019 r. 

3.1 Struktura uczestników drugiego modułu szkolenia  

 Szkolenie z zakresu „MSP – część szczegółowa” obejmowało po 16 godzin zajęć dla każdej z 

trzech grup. W zajęciach modułu 2 wzięło udział odpowiednio: w pierwszym dniu - 80, w drugim 

dniu – 77 osób, spośród zadeklarowanych 83 uczestników (frekwencja odpowiednio była 97,56% 

i 93,90%). Spośród osób obecnych na zajęciach w drugim dniu modułu tj. 77 uczestników/czek 

92,21% (71 uczestników/czek) wzięło udział w badaniu ewaluacyjnym. Ankiety wypełniło  45 

kobiet i 26 mężczyzn. 32,39% stanowiły osoby w wieku poniżej 25 lat (23 osoby, w tym 15 kobiet i 

8 mężczyzn). Największą grupę, co wynikało bezpośrednio ze struktury ogółu uczestników/czek 

projektu stanowiły osoby w przedziale wiekowym pomiędzy 25 a 50 lat (64,79% respondentów,  

tj. 46 osób, w tym 29 kobiet i 17 mężczyzn ), a tylko dwie osoby (1kobieta i 1mężczyzna) były w 

wieku 50+.  

 

 

 

Pod względem struktury zatrudnienia podział uczestników/ czek kształtował się następująco: 

 25 osób (35,21% ogółu badanych, 19 kobiet i 6 mężczyzn) to osoby zatrudnione w 

administracji publicznej i samorządowej różnych szczebli na stanowiskach specjalistów, 

inspektorów, jak również na stanowiskach kierowniczych;  



 
  

 

 

S
tr

o
n
a
1
7
 

 19 osób (26,76% ogółu badanych, 8 kobiet i 11 mężczyzn) reprezentowało instytucje 

biznesowe, zarówno firmy prywatne, jak i duże spółki skarbu państwa. Reprezentowane 

branże to: energetyka, w tym energetyka wiatrowa, gazownictwo, energetyka jądrowa, 

górnictwo morskie, agencje morskie, budownictwo morskie, nieruchomości i porty. W tej 

grupie znaleźli się też reprezentanci organizacji pozarządowych; 

 27 studentów i absolwentów uczelni wyższych (40% ogółu badanych, 18 kobiet i 9 mężczyzn). 

Uczestnicy/czki wywodzili/ły się z różnych kierunków studiów, takich jak: Prawo, European 

Business Administration, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Transport 

międzynarodowy i handel morski, Oceanografia i Geografia oraz Gospodarka Przestrzenna. 

 

 

 

 

Na pytanie o doświadczenie zawodowe nieco ponad połowa uczestników – 52,11% (37 osób) 

wskazała staż pracy poniżej 5 lat, co wiąże się bezpośrednio z opisaną powyżej strukturą wiekową 

ankietowanych. Z kolei 16.90% (12 osób, 6 kobiet i 6 mężczyzn) wskazało na doświadczenie 

zawodowe w przedziale 5- 10 lat. Z punktu widzenia możliwości wymiany współpracy 

uczestników/czek podczas warsztatów cenny był udział w szkoleniu również grupy osób o dużym 

doświadczeniu zawodowym – staż pracy od 10 do 20 lat posiadało 17 uczestników/czek (23,94%, 11 

kobiet i 6 mężczyzn), a doświadczenie zawodowe powyżej 20 lat wskazało 5 osób (7,04% ogółu, 2 

kobiety i 3 mężczyzn). 

Badanie wykazało, że analogicznie jak w module 1, osoby uczestniczące w szkoleniu SEAPLANSPACE 

miały w większości niewielkie doświadczenie związane z morskim planowaniem przestrzennym – 65 

spośród 71 ankietowanych (91,55%) wskazało na krótszy niż 5 lat okres stażu pracy związanej z MSP. 
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Dwie osoby (2,82% ogółu) miały zawodową styczność z MSP od 5-10 lat. Z kolei 4  osoby (5,63% 

wszystkie zatrudnione w administracji) posiadały duże doświadczenie zawodowe związane z 

planowaniem przestrzennym na obszarach morskich (10-20 lat). 

 

 

 

3.2 Cel szkolenia 

 

Również po zakończeniu drugiego modułu ankietowanym zadano dwa pytania dotyczące celu 

realizowanego szkolenia SEAPLANSPACE: 

a. W jakim stopniu Pani/ Pana zdaniem  szkolenie podniosło Pani/Pana wiedzę na temat 

uwarunkowań tworzenia i korzystania z instrumentów morskiego planowania przestrzennego 

dla zrównoważonego zarządzania morzem? 

W badaniu wzięło udział  70 uczestników/czek, spośród których 52 osoby stwierdziły, że dzięki 

udziałowi w szkoleniu podniosły swoją wiedzę z zakresu części szczegółowej MSP (obejmującej 

uwarunkowania ekologiczne, społeczne, ekonomiczne i prawne MSP) w stopniu dużym (36 osób) 

lub bardzo dużym (16 osób), Pozostałe 18 osób oceniło ten stopień jako średni. Na duży i bardzo 

duży wzrost wiedzy wskazywali przede wszystkim uczestnicy z małym doświadczeniem 

zawodowym związanym z morskim planowaniem przestrzennym. 

b. W jakim stopniu Pani/ Pana zdaniem  szkolenie wiedza uzyskana podczas szkolenia będzie 

przydatna w związku z nowymi uregulowaniami prawnymi morskiego planowania 

przestrzennego w celu właściwego wdrażania planów zagospodarowania przestrzennego 
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obszarów morskich, a także przygotowania pracowników do podejmowania odpowiednich 

decyzji? 

Na powyższe pytanie odpowiedziało 70 ankietowanych, z czego 55 osób (78,57%) odpowiedziało, 

że wiedza uzyskana podczas szkolenia będzie w dużym lub bardzo dużym stopniu przydatna w 

związku z nowymi uregulowaniami prawnymi morskiego planowania przestrzennego w celu 

właściwego wdrażania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. W tej 

liczbie 12 respondentów wskazało na bardzo dużą przydatność uzyskanej wiedzy. Pośród tych 

osób zdecydowaną większość stanowiły osoby posiadające niewielkie doświadczenie w pracy 

związanej z morskim planowaniem przestrzennym, ale odpowiedzi „w bardzo dużym” udzieliło 

też dwóch spośród 4 ankietowanych pracowników administracji o dużym stażu (10-20 lat). . 

Pozostali uczestnicy – 15 osób (21,43%) uznało stopień przydatności uzyskanej wiedzy w ww. 

zakresie jako średni. Nie było odpowiedzi negatywnych (stopień niski lub wcale). Powyższe 

stanowi potwierdzenie, że treści związane z uwarunkowaniami ekologicznymi, społecznymi, 

ekonomicznymi i prawnymi przekazane w trakcie szkolenia zawierały elementy przydatne dla 

osób o różnym i różnorakim doświadczeniu zawodowym, tym samym szkolenie w tej części i w 

tym zakresie spełniło założenia projektu. 
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 3.3 Ocena przydatności szkolenia SEAPLANSPACE i możliwości przyszłych 

zastosowań 

 

W celu zbadania przydatności szkolenia SEAPLANSPACE i możliwości przyszłych zastosowań 

uzyskanej wiedzy zadano ankietowanym cztery pytania zamknięte oraz jedno pytanie otwarte: 

a. Jaka jest przydatność szkolenia z punktu widzenia Pani/ Pana  pracy ?  

Na powyższe pytanie odpowiedzi udzieliło łącznie 68 osób, w tym 19 respondentów (27,94%) 

odpowiedziało, że moduł 2 szkolenia był bardzo przydatny z punktu widzenia ich pracy, w tym 

odpowiedzi takiej udzieliło 7 pracowników administracji, 5 osób zatrudnionych w biznesie oraz 7 

studentów/ absolwentów. Dalsze 25 osób (36,76% ogółu) uznało, że ta część szkolenia była dosyć 

przydatna dla ich pracy zawodowej. Takiej odpowiedzi udzieliło 7 przedstawicieli administracji, 8 

osób zatrudnionych w biznesie oraz 10 studentów.  Z kolei 20 osób (29,41% ogółu 

ankietowanych) określiło tę przydatność jako średnią,  w tej liczbie było  9 przedstawicieli 

administracji, 6- biznesu, 5 - studentów/ absolwentów. Na słabą przydatność szkolenia w pracy 

wskazały 4 osoby (5,88% ogółu) - po dwóch przedstawicieli administracji i studentów. Zatem już 

w obecnej pracy z uzyskanej wiedzy w większym lub mniejszym stopniu będzie korzystać ponad 

84% uczestników/czek szkolenia, a należy podkreślić, że znaczna część spośród nich to studenci, 

absolwenci lub osoby, które dopiero planują w przyszłości pracę związaną z planem 

zagospodarowania obszarów morskich. 

 

b. W jakim stopniu informacje przedstawione podczas szkolenia odpowiadały Pani/ Pana 

potrzebom ?  

 Na powyższe pytanie odpowiedzi udzieliło 70 osób, w tym ponad jedna trzecia, bo aż 25 

respondentów (35,71%) potwierdziło, że moduł 2 szkolenia w wysokim stopniu odpowiadał ich 

potrzebom. Takiej odpowiedzi udzieliło 7 pracowników administracji, 10 przedstawicieli biznesu i 

8 studentów/ absolwentów. 34 osoby (48,57% ogółu) stwierdziło, że ta część szkolenia 

odpowiadała w dosyć dużym stopniu ich potrzebom, w tej liczbie znalazło się 10 przedstawicieli 

administracji, 7 biznesu oraz 17 studentów/ absolwentów. Wynika z tego, że zdecydowana 

większość uczestników tj. 59 spośród 70 osób uznała, że moduł „MSP – część szczegółowa” 

odpowiadał w pełni ich potrzebom. 9 osób (10,66%, w tym 6 przedstawicieli administracji, 2 

osoby zatrudnione w biznesie i 1 student) oceniło, że moduł ogólny szkolenia odpowiadał ich 

potrzebom w stopniu średnim. Na ww. pytanie „w stopniu niskim” odpowiedziało dwóch 

przedstawicieli administracji, obaj na stanowiskach inspektorów. 

 

c. W jakim stopniu wiedza nabyta podczas szkolenia pomoże Pani/ Panu w pracy codziennej ?        
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Oceniając przydatność wiedzy uzyskanej w tej części szkolenia w bieżącej pracy codziennej 15 

respondentów (21,43% ogółu) uznało, że będzie bardzo przydatna (5 osób z administracji, 6 z 

biznesu oraz 4 studentów), a 30 uczestników tj. 42,86% uznało, że będzie ona dosyć przydatna (w 

tym 10 osób z administracji, 8 przedstawicieli biznesu i 12 studentów). 17 (24,28%) 

ankietowanych uznało, że wiedza uzyskana w tej części szkolenia będzie w ich codziennej pracy 

przydatna w stopniu średnim ( tak odpowiedziało 8 osób z administracji, 5 osoby z biznesu oraz  4 

studentów). Trzech studentów (4,28% ogółu respondentów) na ww. pytanie udzieliło odpowiedzi 

„słabo”. Można domniemywać, że ci studenci nie wykonują jeszcze pracy zawodowej związanej z 

tematyką MSP, być może pracują w miejscach niezwiązanych z kierunkiem studiów lub nie 

pracują. Z powyższych odpowiedzi wynika, że dla prawie wszystkich uczestników 

zaangażowanych zawodowo pozyskana w tym module wiedza będzie, w większym lub mniejszym 

stopniu, przydatna w pracy zawodowej (odpowiedzi pozytywne na poziomie 95,72%). 

                

d. Czy zaprezentowane przykłady praktyczne mają związek z Pani/ Pana pracą ?  

Na pytanie o praktyczny związek prezentowanych podczas ww. modułu studiów przypadku 

dotyczących różnorodnych uwarunkowań MSP z ich obecną pracą zawodową 31 respondentów 

wskazało na większy lub mniejszy związek przykładów ze szkolenia z ich pracą zawodową, na 

niewielki związek lub jego brak wskazało 35 osób. Czterech studentów osoby odpowiedziało że 

nie pracują lub nie udzieliło odpowiedzi. Zatem około 45% uczestników szkolenia ma w bieżących 

aktywnościach zawodowych związek z praktycznym stosowaniem MSP, pozostali to osoby 

planujące tego typu działania w przyszłości. Należy przy tym zauważyć, że 40% badanych 

stanowili studenci, którzy często dopiero planują przyszłą ścieżkę zawodową.  

 

e. W jaki sposób planuje Pan/Pani zastosować to, czego dowiedział/a się Pan/Pani podczas 

szkolenia?  

Podobnie jak w ankietach dotyczących pierwszego modułu szkolenia, również i oceniając 

moduł drugi uczestnicy odpowiedzieli, że wiedzę uzyskaną podczas szkolenia planują 

wykorzystać: 

 W aktualnej pracy zawodowej – do analizy i przygotowywania ocen oddziaływania na 

środowisko przedsięwzięć na obszarach morskich, do raportów środowiskowych, 

opiniowania dokumentów przy transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

wykonywaniu zadań eksperta ds. ochrony środowiska przy planowaniu inwestycji, 

prowadzeniu spraw związanych z OOŚ na środowisko w kontekście transgranicznym, 

przy planowaniu projektów na morzu (np. farm wiatrowych) 

 W przyszłej pracy, na potrzeby dalszego rozwoju zawodowego, lub planowanej zmiany 

zawodu 
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 W celu przekazania pozyskanej wiedzy podwładnym oraz współpracownikom 

 W przyszłej pracy badawczej i naukowej. 

 

 

 

3.4 Ocena programu szkolenia i zastosowanych metod  

Kolejna część ankiety zawierała 3 pytania w formie stwierdzeń z opcją wyboru 4 odpowiedzi na 

każde z nich: „zdecydowanie się zgadzam”, „zgadzam się”, „częściowo się zgadzam”, „nie 

zgadzam się”. Ankietowani zostali poproszeni o uzupełnienie poniższych stwierdzeń: 

a. Szkolenie dobrze dostosowane do mojego planu rozwoju zawodowego 

W ankiecie dotyczącej modułu drugiego tj. części szczegółowej MSP wszyscy respondenci zgodzili 

się, że szkolenie jest dostosowane do ich rozwoju zawodowego, w tym 12 osób (17,39%) 

zaznaczyło opcję „zdecydowanie się zgadzam”, a dalsze 35 osób (50,72%) opcję „zgadzam się”, 

czyli 68,12% ankietowanych w pełni potwierdziło zgodność programu szkolenia z ich planem 

rozwoju zawodowego. Kolejne 31,88% tj. 22 osoby wskazało na częściową zgodność programu 

szkolenia z ich planami zawodowymi. Nikt nie zaznaczył opcji „nie zgadzam się”. Wynik ankiety 

potwierdził zatem dobre dostosowanie prezentowanych na szkoleniu zagadnień związanych z 

różnorodnymi uwarunkowaniami planu zagospodarowania obszarów morskich do potrzeb 

uczestników/czek w zakresie ich rozwoju zawodowego. 

b. Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobyłem/am nową wiedzę/ umiejętności przydatne w pracy 

zawodowej 
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Spośród 70 respondentów 48 osób (68,57%) zgodziło się w pełni że już w podczas drugiego 

modułu szkolenia uzyskały nową wiedzę i umiejętności, które wykorzystają w swoich 

aktywnościach zawodowych (w tym 24,28% - 17 osób wybierając opcję „zdecydowanie” i kolejne 

44,28% - 31 osób – wybierając opcję „zgadzam się”).  Kolejne 21 osób (30%) uznało, że zdobyta 

wiedza i umiejętności będą częściowo przydatne w ich pracy. Jedynie 2 osoby (co stanowi 1,43% 

ogółu) uznały, że wiedzy i umiejętności przekazane w ramach modułu „MSP – część szczegółowa”  

nie będą wykorzystywać w pracy zawodowej. Zatem, podobnie w przypadku modułu pierwszego 

szkolenia, Wynika z tego, że pogłębienie i usystematyzowanie zagadnień z zakresu uwarunkowań 

prawnych, ekonomicznych, społecznych i ekologicznych MSP będzie przydatne w codziennej 

pracy uczestników szkolenia. 

c. Metody szkolenia, rytm pracy i zastosowane środki dydaktyczne pomogły osiągnąć cele 

szkolenia 

Zdecydowana większość uczestników/czek tj. 53 osoby (tj. 76,82% spośród 69 udzielających 

odpowiedzi na to pytanie ) na ww. pytanie potwierdziło, że  metody szkolenia, rytm pracy i 

zastosowane środki dydaktyczne pomogły osiągnąć cele szkolenia, w tym 17 uczestników/czek 

uznało, że zdecydowanie się z ww. stwierdzeniem zgadza, a 36 osób wybrało odpowiedź 

„zgadzam się”. Kolejne 16 osób tj. 23,18% ogółu odpowiedziało „częściowo się zgadzam”. 

Podobnie jak w przypadku poprzedniego modułu „częściowo” zgodziły się z ww. stwierdzeniem 

głównie osoby posiadające krótki staż (lub jego brak) w pracy związanej z MSP oraz że te osoby 

odpowiedziały równocześnie, że w ramach omawianego modułu szkolenia podniosły swój 

poziom wiedzy z MSP, a zatem uznały, że zastosowane metody i środki dydaktyczne były 

skuteczne. Nikt z respondentów nie udzielił w ww. zakresie odpowiedzi negatywnej. 
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3.5 Materiały szkoleniowe 

W ankiecie poproszono uczestników/czki szkolenia ocenę materiałów szkoleniowych pod kątem: 

a. użyteczności i dostosowania materiałów szkoleniowych do potrzeb uczestników 

Wypowiedziało się 70 uczestników, z czego 67 potwierdziło użyteczność i odpowiednie 

dostosowanie materiałów szkoleniowych do ich potrzeb. Zatem pozytywnie merytoryczną 

wartość materiałów szkoleniowych oceniło 95,71%, natomiast jedynie 3 osoby tj. 4,29% oceniło 

je negatywnie. 

b. jakości materiałów szkoleniowych  

Spośród 70 uczestników, którzy wypowiedzieli się na temat jakości materiałów szkoleniowych 

udostępnionych w drugim module szkolenia SEAPLANSPACE 65 osób (92,86%) oceniło 

pozytywnie jakość materiałów szkoleniowych, a niezadowolone z jakości materiałów było 5 

(7,14%) osób. Uczestnicy/czki, którzy nie byli zadowoleni z jakości dostarczonych materiałów w 

uwagach wpisywali np. oczekiwanie, żeby prezentacje dotyczące poszczególnych zajęć były 

dostarczane wszystkim uczestnikom w wersji drukowanej, podczas gdy uczestnicy otrzymali 

podstawowe materiały w wersji papierowej, a do prezentacji zapewniono dostęp online poprzez 

stronę internetową projektu. Taka opcja została wybrana ze względu na ekologię oraz ułatwiony 

dostęp do materiałów dla szerszego grona odbiorców. 
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 3.6 Organizacja szkolenia 

       Przy ocenie organizacji szkolenia wzięto pod uwagę trzy punkty: 

a. Czy na każdy blok przeznaczono wystarczającą ilość czasu 

Na moduł 2 szkolenia przeznaczono łącznie 16 godzin zajęć dla każdej z grup, podzielone na 

tematy (po 4 godziny szkoleniowe): uwarunkowania ekologiczne, uwarunkowania społeczne, 

uwarunkowania ekonomiczne i uwarunkowani prawne. Czas przeznaczony na poszczególne 

tematy w ramach pierwszego modułu szkolenia uznało za odpowiedni 63 osoby, spośród 71 

respondentów (88,73% ogółu). Niezadowolonych z czasu trwania poszczególnych zajęć było 8 

osób (11,27%), które wskazywały na potrzebę wydłużenia czasu poszczególnych zajęć. Biorąc pod 

uwagę, że całe szkolenie trwało 80 godzin, czyli było dość długie, dalsze wydłużanie czasu jego 

trwania mogłoby być problematyczne dla ogółu uczestników np. z punktu widzenia pracodawców 

(wydłużona nieobecność w pracy w związku z oddelegowaniem pracowników na szkolenie) lub 

samych uczestników (np. konieczność poświęcenia na szkolenie kolejnych weekendów). 

b. Czy szkolenie było dobrze zorganizowane 

Organizację 2 modułu szkolenia 100% uczestników (71 respondentów) oceniło pozytywnie.  

c. Czy szkolenie trwało odpowiednią ilość czasu 

Czas trwania 2 modułu szkolenia 100% uczestników (71 respondentów) oceniło pozytywnie. 

3.3 Warunki, w jakich odbywało się szkolenie 

Na zakończenie ankiety dotyczącej 2 modułu szkolenia uczestników/czki  poproszono o ocenę: 

a. sali szkoleniowej  

Z warunków sali szkoleniowej zadowolonych było 68 uczestników/czek  (wystawiło ocenę bardzo 

dobrą lub dobrą), 2 osoby wystawiły ocenę „średnio” lub „dostatecznie”  oceniając salę jako zbyt 

małą. 

b. cateringu podczas szkolenia 

Oceniając catering serwowany podczas szkolenia68 osób określiło wyżywienie jako bardzo dobre 

lub dobre. 2 osoby oceniły catering jako dostateczny. 

c. zakwaterowania podczas szkolenia 

Z zakwaterowania (w Hotelu Oliwskim w Gdańsku) korzystali tylko uczestnicy, dla których było 

ono niezbędne ze względu na odległość miejsca zamieszkania  od miejsca szkolenia. 

Zakwaterowanie oceniło 18 respondentów – wszyscy byli zadowoleni z noclegów (oceny bardzo 

dobry lub dobry). 
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4. Moduł 3 szkolenia – MSP w praktyce, zajęcia realizowane w dniach 

29 listopada 2019 r. i 1,12,13,14,15 grudnia 2019 r. 

4.1 Struktura uczestników modułu 3 szkolenia 

 Szkolenie z zakresu „MSP w praktyce” obejmowało po 24 godziny zajęć dla każdej z trzech 

grup, w podziale na tematy: po 3 godziny - Żegluga morska i porty morskie, Rybołówstwo i 

akwakultura, po 2 godziny: Morskie obszary chronione, Ochrona brzegów morskich, Turystyka, 

sport i rekreacja, Podwodne dziedzictwo kulturowe (i wraki), Obronność i bezpieczeństwo 

państwa, 4 godziny - Energetyka wiatrowa i infrastruktura przesyłowa, Górnictwo morskie 

(składowiska i sekwestracja). Frekwencja uczestników w kolejnych dniach zajęć modułu wynosiła 

odpowiednio: 87,80%, 86,59%, 86,59%, zadeklarowanych uczestników. Spośród 63 

uczestników/czek obecnych na zajęciach w trzecim dniu modułu (na zakończenie tej części 

szkolenia) 85,71% (54 uczestników/czek) wzięło udział w badaniu ewaluacyjnym. Ankiety 

wypełniło 40 kobiet i 14 mężczyzn. 35,18% stanowiły osoby w wieku poniżej 25 lat (19 osób, w 

tym 16 kobiet i 3 mężczyzn). Największą grupę, co wynikało bezpośrednio ze struktury ogółu 

uczestników/czek projektu stanowiły osoby w przedziale wiekowym pomiędzy 25 a 50 lat 

(61,11% respondentów,  tj. 33 osoby, w tym 23 kobiety i  10 mężczyzn ), a tylko dwie osoby (3,7% 

1kobieta i 1mężczyzna) były w wieku 50+.  

 

 

 

Pod względem struktury zatrudnienia podział respondentów tej części szkolenia kształtował się 

następująco: 
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 21 osób (38,88% ogółu badanych, 17 kobiet i 4 mężczyzn) to osoby zatrudnione w 

administracji publicznej i samorządowej różnych szczebli na stanowiskach specjalistów, 

inspektorów, jak również na stanowiskach kierowniczych;  

 13 osób (24,07% ogółu badanych, 7 kobiet i 6 mężczyzn) reprezentowało instytucje 

biznesowe, zarówno firmy prywatne, jak i duże spółki skarbu państwa. Reprezentowane 

branże to: energetyka, w tym energetyka wiatrowa, gazownictwo, energetyka jądrowa, 

górnictwo morskie, agencje morskie, budownictwo morskie, nieruchomości i porty. W tej 

grupie znaleźli się też reprezentanci organizacji pozarządowych; 

 20 studentów i absolwentów uczelni wyższych (37,05% ogółu badanych, 16 kobiet i 4 

mężczyzn). Uczestnicy/czki wywodzili/ły się z różnych kierunków studiów, takich jak: Prawo, 

European Business Administration, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Transport 

międzynarodowy i handel morski, Oceanografia i Geografia oraz Gospodarka Przestrzenna. 

 

 

 

 

Na pytanie o doświadczenie zawodowe dokładnie połowa ankietowanych – 50% (27 osób spośród 54 

badanych, w tym 21 kobiet, 6 mężczyzn) wskazała staż pracy poniżej 5 lat, co wiąże się bezpośrednio 

z opisaną powyżej strukturą wiekową ankietowanych. Z kolei 12,96% (7 osób, 6 kobiet i 1 mężczyzna) 

wskazało na doświadczenie zawodowe w przedziale 5- 10 lat. Ze względu na to, że trzeci moduł 

szkolenia dotyczył stosowania MSP w praktyce, cenny (możliwość wymiany doświadczeń 

uczestników/czek podczas warsztatów) był udział w szkoleniu również grupy osób o dużym 

doświadczeniu zawodowym – staż pracy od 10 do 20 lat posiadało 17 uczestników/czek (31,48%, 12 
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kobiet i 5 mężczyzn), a doświadczenie zawodowe powyżej 20 lat wskazały 3 osoby (5.55% ogółu, 2 

kobiety i 3 mężczyzn). 

Tak jak w poprzednich modułach osoby uczestniczące w szkoleniu SEAPLANSPACE w odpowiedziach 

wskazały w większości na niewielkie doświadczenie związane z morskim planowaniem przestrzennym 

– 45 spośród 54 ankietowanych (83,33%, 33 kobiety i 12 mężczyzn) wskazało na krótszy niż 5 lat 

okres stażu pracy związanej z MSP. 5 uczestników/czek (9,27 %ogółu, 4 kobiety i 1 mężczyzna) miały 

zawodową styczność z MSP od 5-10 lat. Pozostałe 4  osoby (7,4%, 3 kobiety i 1 mężczyzna, wszyscy 

zatrudnieni w administracji) posiadały duże doświadczenie zawodowe związane z planowaniem 

przestrzennym na obszarach morskich (10-20 lat). 

 

 

 

 

4.2 Cel szkolenia 

Uczestników/czki poproszono o odpowiedź na dwa pytania dotyczące realizacji celu szkolenia 

SEAPLANSPACE w trakcie modułu trzeciego szkolenia: 

 

a. W jakim stopniu Pani/ Pana zdaniem  szkolenie podniosło Pani/Pana wiedzę na temat 

uwarunkowań tworzenia i korzystania z instrumentów morskiego planowania przestrzennego 

dla zrównoważonego zarządzania morzem? 
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W badaniu wzięło udział  54 uczestników/czek, spośród których 47 osób stwierdziło, że dzięki 

udziałowi w szkoleniu podniosły swoją wiedzę z zakresu części szczegółowej MSP (obejmującej 

uwarunkowania ekologiczne, społeczne, ekonomiczne i prawne MSP) w stopniu dużym (29 osób, 

53,71% ogółu) lub bardzo dużym (18 osób, 33,33% ogółu), Pozostałe 7 osób (12,96%) oceniło ten 

stopień jako średni. Co istotne, przyrost wiedzy potwierdziły zarówno osoby zatrudnione w 

administracji (18 osób), jak i w biznesie (11 osób) i studenci (18 osób). 

 

b. W jakim stopniu Pani/ Pana zdaniem  szkolenie wiedza uzyskana podczas szkolenia będzie 

przydatna w związku z nowymi uregulowaniami morskiego planowania przestrzennego w 

celu właściwego wdrażania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, a 

także przygotowania pracowników do podejmowania odpowiednich decyzji? 

Na powyższe pytanie odpowiedziało 54 ankietowanych, z czego 45 osób (83,33%) odpowiedziało, 

że wiedza uzyskana podczas szkolenia będzie w dużym lub bardzo dużym stopniu przydatna w 

związku z nowymi uregulowaniami prawnymi morskiego planowania przestrzennego w celu 

właściwego wdrażania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. W tej 

liczbie 19 osób wskazało na bardzo duży stopień, przy czym odpowiedzi takiej udzieliły zarówno 

osoby o niewielkim stażu, jak i osoby z większym doświadczeniem w pracy w MSP (14 osób ze 

stażem do 5 lat, 5 osób ze stażem 5-20 lat). Kolejne 8 osób (14,81%) uznało stopień przydatności 

uzyskanej wiedzy w ww. zakresie jako średni. Tylko jedna osoba, pracownica administracji 

zatrudniona jako pomoc administracyjna udzieliła na ww. pytanie odpowiedzi negatywnej 

(stopień niski lub wcale). Zatem można stwierdzić, że przekazane treści dotyczące MSP w 

praktyce zawierały elementy przydatne dla osób o różnym i różnorakim doświadczeniu 

zawodowym, a więc moduł trzeci szkolenia w tym zakresie spełnił założenia projektu. 
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 4.3 Ocena przydatności modułu 3 szkolenia SEAPLANSPACE i możliwości 

przyszłych zastosowań 

 

W celu zbadania przydatności szkolenia SEAPLANSPACE i możliwości przyszłych zastosowań 

uzyskanej wiedzy zadano ankietowanym cztery pytania zamknięte oraz jedno pytanie otwarte: 

a. Jaka jest przydatność szkolenia z punktu widzenia Pani/ Pana  pracy ?  

Na powyższe pytanie odpowiedzi udzieliło łącznie 54 respondentów, w tym 14 osób (25,93%) 

odpowiedziało, że moduł 1 szkolenia był bardzo przydatny z punktu widzenia ich pracy, w tym 

odpowiedzi takiej udzieliło 6 pracowników administracji, 5 osób zatrudnionych w biznesie oraz 3 

studentów/ absolwentów. Dalsze 29 osób (53,7% ogółu) uznało, że ta część szkolenia była dosyć 

przydatna dla ich pracy zawodowej. Takiej odpowiedzi udzieliło 9 przedstawicieli administracji, 7 

osób zatrudnionych w biznesie oraz 13 studentów.  Z kolei 7 osób (12,96% ogółu ankietowanych) 

określiło tę przydatność jako średnią,  w tej liczbie było  5 przedstawicieli administracji, 1- 

biznesu, 1- student. Na słabą przydatność szkolenia w pracy wskazały 4 osoby (7,4% ogółu) - 1 

przedstawiciel administracji i 3 studentów. Zatem już w obecnej pracy z uzyskanej wiedzy w 

większym lub mniejszym stopniu będzie korzystać ponad 84% uczestników/czek szkolenia, a 

należy podkreślić, że znaczna część spośród nich to studenci, absolwenci lub osoby, które dopiero 

planują w przyszłości pracę związaną z planem zagospodarowania obszarów morskich. 
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b. W jakim stopniu informacje przedstawione podczas szkolenia odpowiadały Pani/ Pana 

potrzebom ?  

 Odpowiadając na powyższe pytanie blisko połowa (48,19% tj. 26 osób spośród 54 

ankietowanych) potwierdziła, że moduł 3 szkolenia w bardzo wysokim stopniu odpowiadał ich 

potrzebom. Taką opcję wybrało po 10 pracowników administracji i studentów oraz  6 

przedstawicieli biznesu. Z kolei dokładnie połowa odpowiadających tj. 27 respondentów 

stwierdziło, że ta część szkolenia odpowiadała ich potrzebom w dosyć dużym stopniu, w tym 11 

przedstawicieli administracji, 6 biznesu oraz 10 studentów/ absolwentów. Tylko jeden uczestnik 

(z branży energetycznej) wybrał przy powyższym pytaniu odpowiedź „średnio”. Odpowiedzi 

negatywnych nie było. Zatem 98,15% respondentów uznało, że moduł „MSP w praktyce” 

odpowiadał w pełni ich potrzebom.  

c. W jakim stopniu wiedza nabyta podczas szkolenia pomoże Pani/ Panu w pracy codziennej ?        

Oceniając przydatność wiedzy uzyskanej w trzecim module szkolenia w bieżącej pracy codziennej 

42 respondentów (77,77% spośród 54 ankietowanych) udzieliło odpowiedzi twierdzącej, w tym  

11 osób (20,37%, 6 osób z administracji, 1 z biznesu oraz 4 studentów) wybrało odpowiedź 

„bardzo”, a 31 uczestników (57,4%) – odpowiedź „dosyć” (w tym 10 osób z administracji, 10 

przedstawicieli biznesu i 11 studentów). 6 (11,11%) ankietowanych uznało, że wiedza uzyskana w 

tej części szkolenia będzie w ich codziennej pracy przydatna w stopniu średnim ( tak 

odpowiedziały  3 osoby z administracji, 2 z biznesu i 1 student). Przydatności wiedzy zdobytej w 

module „MSP w praktyce” w swojej pracy codziennej nie dostrzegło 6 osób, wszyscy z małym 

(poniżej 5 lat doświadczeniem zawodowym) i w młodym wieku – 4 studentów i 2 pracowników 

administracji. Istnieje prawdopodobieństwo, że studenci udzielający powyższej odpowiedzi nie 

wykonują jeszcze pracy zawodowej związanej z tematyką MSP, być może pracują w miejscach 

niezwiązanych z kierunkiem studiów lub nie pracują. Z powyższych odpowiedzi wynika, że dla 

zdecydowanej większości – 88,88% uczestników zaangażowanych zawodowo pozyskana w tym 

module wiedza będzie, w większym lub mniejszym stopniu, przydatna w pracy zawodowej. 

                

d. Czy zaprezentowane przykłady praktyczne mają związek z Pani/ Pana pracą ?  

Na pytanie o praktyczny związek prezentowanych podczas modułu obejmującego 

uwarunkowania studiów przypadku z ich obecną pracą zawodową udzieliło 38 osób, w tym 25 

respondentów wskazało na większy lub mniejszy związek przykładów ze szkolenia z ich pracą 

zawodową, na niewielki związek lub jego brak wskazało 11 osób. Kolejne dwie osoby wybrały 

odpowiedzi „w przyszłości” i „nie dotyczy”. Tym samym 70,37% uczestników szkolenia ma w 

bieżących aktywnościach zawodowych związek z praktycznym stosowaniem MSP, a wśród 

znajdują się m.in. osoby planujące taką pracę w przyszłości. Należy przy tym zauważyć podobnie 

jak w przypadku poprzednich modułów, że 40% badanych stanowili studenci, którzy często 

dopiero planują przyszłą ścieżkę zawodową.  
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e. W jaki sposób planuje Pan/Pani zastosować to, czego dowiedział/a się Pan/Pani podczas 

szkolenia?  

Analogicznie do odpowiedzi udzielanych w ankietach dotyczących poprzednich modułów 

szkolenia, również po trzecim module uczestnicy odpowiedzieli, że wiedzę uzyskaną podczas 

szkolenia planują wykorzystać: 

 W aktualnej pracy zawodowej – do analizy i przygotowywania ocen oddziaływania na 

środowisko przedsięwzięć na obszarach morskich, do raportów środowiskowych, 

opiniowania dokumentów przy transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

wykonywaniu zadań eksperta ds. ochrony środowiska przy planowaniu inwestycji, 

prowadzeniu spraw związanych z OOŚ na środowisko w kontekście transgranicznym, 

przy planowaniu projektów na morzu (np. farm wiatrowych) 

 W przyszłej pracy, na potrzeby dalszego rozwoju zawodowego, lub planowanej zmiany 

zawodu 

 W celu przekazania pozyskanej wiedzy podwładnym oraz współpracownikom 

 W przyszłej pracy badawczej i naukowej. 

 

4.4 Ocena programu szkolenia i zastosowanych metod  

 

Kolejna część ankiety zawierała 3 pytania w formie stwierdzeń z opcją wyboru 4 odpowiedzi na 

każde z nich: „zdecydowanie się zgadzam”, „zgadzam się”, „częściowo się zgadzam”, „nie 

zgadzam się”. Ankietowani zostali poproszeni o uzupełnienie poniższych stwierdzeń: 

a. Szkolenie dobrze dostosowane do mojego planu rozwoju zawodowego 

W ankiecie wypełnianej na zakończenie modułu trzeciego „MSP w praktyce” wszyscy 

respondenci (54 osoby) zgodzili się, że szkolenie jest dostosowane do ich rozwoju zawodowego, 

w tym 20 osób (37,04%) zaznaczyło opcję „zdecydowanie się zgadzam”, 26 osób (48,15%) opcję 

„zgadzam się”, czyli 85,19% ankietowanych w pełni potwierdziło zgodność programu szkolenia z 

ich planem rozwoju zawodowego. Pozostałe 8 osób (14,81%) stwierdziło częściową zgodność 

programu szkolenia z ich planami zawodowymi. Nikt nie zaznaczył opcji „nie zgadzam się”. Wynik 

ankiety potwierdził zatem bardzo dobre dostosowanie warsztatów dotyczących praktycznych 

zastosowań MSP do potrzeb uczestników/czek w zakresie ich rozwoju zawodowego. 

b. Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobyłem/am nową wiedzę/ umiejętności przydatne w pracy 

zawodowej 
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Spośród 54 respondentów 40 osób (74,07%) zgodziło się w pełni że w trakcie trzeciego modułu 

szkolenia uzyskały nową wiedzę i umiejętności, które wykorzystają w swoich aktywnościach 

zawodowych (w tym 46,31% - 25 osób wybierając opcję „zdecydowanie” i kolejne 27,77% - 15 

osób – wybierając opcję „zgadzam się”).  Kolejne 12 osób (22,22%) uznało, że zdobyta wiedza i 

umiejętności będą częściowo przydatne w ich pracy. Jedynie dwóch studentów z kierunku 

gospodarka przestrzenna (co stanowi 3,7% ogółu) uznało, że wiedzy i umiejętności przekazane w 

ramach modułu „MSP – część szczegółowa”  nie będą wykorzystywać w przyszłej pracy 

zawodowej. Podsumowując, słuchacze potwierdzili zastosowanie w pracy zawodowej wiedzy 

uzyskanej podczas warsztatów w ramach modułu „MSP w praktyce”. 

c. Metody szkolenia, rytm pracy i zastosowane środki dydaktyczne pomogły osiągnąć cele 

szkolenia 

Zdecydowana większość tj. 50 spośród 54 uczestników/czek (92,59%) na ww. pytanie 

potwierdziło, że  metody szkolenia, rytm pracy i zastosowane środki dydaktyczne pomogły 

osiągnąć cele szkolenia, w tym 21 uczestników/czek uznało, że zdecydowanie się z ww. 

stwierdzeniem zgadza, a 29 osób wybrało odpowiedź „zgadzam się”. Pozostali tj. 4 osoby  

odpowiedziały „częściowo się zgadzam”. Podobnie jak w przypadku poprzedniego modułu 

„częściowo” zgodziły się z ww. stwierdzeniem osoby, które odpowiedziały równocześnie, że w 

ramach omawianego modułu szkolenia podniosły swój poziom wiedzy z MSP, a zatem uznały, że 

zastosowane metody i środki dydaktyczne były skuteczne. Nikt z respondentów nie udzielił w 

ww. zakresie odpowiedzi negatywnej. 
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4.5 Materiały szkoleniowe 

W ankiecie poproszono uczestników/czki szkolenia ocenę materiałów szkoleniowych 

przekazanych podczas modułu trzeciego szkolenia pod kątem: 

a. użyteczności i dostosowania materiałów szkoleniowych do potrzeb uczestników 

Ocenę użyteczności i dostosowania materiałów do ich potrzeb przekazało 45 uczestników 

modułu trzeciego szkolenia, z czego 41 (91,11%) potwierdziło użyteczność i odpowiednie 

dostosowanie materiałów szkoleniowych do ich potrzeb, natomiast 4 osoby (8,89%) oceniły je 

negatywnie. 

b. jakości materiałów szkoleniowych  

Spośród 49 uczestników, którzy wypowiedzieli się na temat jakości materiałów szkoleniowych 

udostępnionych w trzecim module szkolenia SEAPLANSPACE 45 osób (91,84%) oceniło 

pozytywnie jakość materiałów szkoleniowych, a niezadowolone z jakości materiałów były 4 osoby 

(8,16%) osób. 
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4.6  Organizacja szkolenia 

       Przy ocenie organizacji szkolenia wzięto pod uwagę trzy punkty: 

a. Czy na każdy blok przeznaczono wystarczającą ilość czasu 

Na moduł 3 szkolenia przeznaczono po 24 godziny zajęć dla każdej z grup. Czas przeznaczony na 

poszczególne tematy w ramach modułu „MSP w praktyce” był odpowiedni wg 37 uczestników 

spośród 50 respondentów  (74% ogółu). Wg 13 osób (26%) czas trwania poszczególnych zajęć był 

zbyt krótki. Oczekiwania uczestników związane z dalszym pogłębianiem tematów zostaną wzięte 

pod uwagę przy przyszłym tworzeniu programu studiów podyplomowych z zakresu MSP. 

b. Czy szkolenie było dobrze zorganizowane 

Organizację 3 modułu szkolenia oceniło 50 respondentów, w tym 98% uczestników (49 osób) 

oceniło pozytywnie, a tylko jedna osoba (kobieta zatrudniona w biznesie, w wieku poniżej 25 lat) 

nie była niezadowolona.  

c. Czy szkolenie trwało odpowiednią ilość czasu 

Czas trwania 3 modułu szkolenia oceniło 50 osób, w tym 41 uczestników (82%) wyraziło opinię 

pozytywną, a 9 osób (18%) było z czasu trwania całego modułu niezadowolone. Tematyka MSP w 

praktyce jest bardzo obszerna, niezbędne było znalezienie kompromisów dotyczących czasu 

trwania poszczególnych modułów, jako że czas trwania szkolenia - 80 godzin, został określony 

jako optymalny w trakcie rozmów z interesariuszami wstępnej fazie projektu. Z ankiety wynika 

potrzeba przygotowania kolejnych szkoleń pogłębiających wybrane zagadnienia praktyczne. 

4.7 Warunki, w jakich odbywało się szkolenie 

Na zakończenie ankiety dotyczącej 3 modułu szkolenia uczestników/czki  poproszono o ocenę: 

a. sali szkoleniowej  

Z warunków sali szkoleniowej zadowolonych było 45 uczestników/czek  (wystawiło ocenę bardzo 

dobrą lub dobrą), a 2 osoby oceniły salę jako zbyt małą. 

b. cateringu podczas szkolenia 

Oceniając catering serwowany podczas szkolenia 47 osób spośród 49 ankietowanych określiło 

wyżywienie jako bardzo dobre lub dobre. 2 osoby oceniły catering jako dostateczny / 

nieodpowiedni. 

c. zakwaterowania podczas szkolenia 

Z zakwaterowania (w Hotelu Oliwskim w Gdańsku) korzystali tylko uczestnicy, dla których było 

ono niezbędne ze względu na odległość miejsca zamieszkania  od miejsca szkolenia. 

Zakwaterowanie oceniło 18 respondentów – wszyscy byli zadowoleni z noclegów (oceny bardzo 

dobry lub dobry). 
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5. Moduł 4 szkolenia – Morski Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego, zajęcia realizowane w dniach 9/10 i 10/11 

stycznia 2020 r. 

5.1 Struktura uczestników modułu 4 szkolenia 

 Szkolenie z zakresu „Planu zagospodarowania obszarów morskich” obejmowało po 12 

godziny zajęć dla każdej z trzech grup. W ramach modułu przeprowadzono zajęcia z tematów: 

Morski Plan Zagospodarowania Przestrzennego- opracowanie i wdrażanie (po 4 godziny /grupę), 

Morski Plan Zagospodarowania Przestrzennego- monitoring i ewaluacja (po 2 godziny /grupę), 

Morski Plan Zagospodarowania Przestrzennego- udział społeczeństwa w MSP (2 godziny/ grupę), 

Morski Plan Zagospodarowania Przestrzennego- współpraca transgraniczna (po 4 godziny 

/grupę). Frekwencja uczestników na tym module szkolenia wynosiła 84,15%. modułu. Spośród 69 

uczestników/czek obecnych na zajęciach 43,48% (30 uczestników/czek) wypełniło ankiety 

ewaluacyjne. Ankiety wypełniło  22 kobiety i 8 mężczyzn. W tej liczbie było 5 osób (16,67%) w 

wieku poniżej 25 lat, wszyscy byli studentami (4 kobiety i 1 mężczyzna), Najliczniejszą grupę, co 

wynika wprost ze struktury wiekowej uczestników szkolenia jako całości, stanowiły osoby w 

wieku 25- 50 lat – 24 osoby (80% ogółu, w tym 18 kobiet i 6 mężczyzn). Ankietę wypełnił też 1 

mężczyzna w wieku 50+ (3,33% ogółu ankietowanych).  

 

 

 

Pod względem zatrudnienia ankietowani podczas tej części szkolenia dzielili się następująco: 
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 17 osób (56,67% ogółu badanych, 15 kobiet i 2 mężczyzn) to osoby zatrudnione w 

administracji publicznej i samorządowej różnych szczebli na stanowiskach specjalistów, 

inspektorów, jak również na stanowiskach kierowniczych;  

 7 osób (23,33% ogółu badanych, 2 kobiety i 5 mężczyzn) reprezentowało instytucje 

biznesowe – zarówno mniejsze firmy prywatne, jak i duże spółki, z branży energetycznej, 

transportowej, także osoby specjalizujące się w ochronie środowiska. 

 6 studentów (20% ogółu badanych, 5 kobiet i 1 mężczyzn). Pięcioro spośród tej grupy 

respondentów to studenci kierunku gospodarka przestrzenna, szósta osoba (kobieta) 

wskazała poza studiami zatrudnienie w NGO. 

 

 

 

Na pytanie o doświadczenie zawodowe zadane w ankiecie dotyczącej modułu 4 szkolenia 11 osób (10 

kobiet i 1 mężczyzna, 36,67% ogółu udzielających odpowiedzi) wskazała staż pracy poniżej 5 lat, co 

wiąże się bezpośrednio z opisaną powyżej strukturą wiekową ankietowanych. W tej grupie znalazło 

się 5 osób pracujących w administracji oraz 6 studentów. Kolejne 6 osób (20%, po troje kobiet i 

mężczyzn) legitymowało się stażem zawodowym w przedziale 5-10 lat (2 pracowników administracji i 

4 osoby z biznesu). 11 respondentów – 8 kobiet i 3 mężczyzn (36,67% ogółu, 9 pracowników 

administracji i 2 osoby z branży energetycznej) posiadało doświadczenie zawodowe 10-20 lat. W 

grupie ankietowanych były również dwie osoby (kobieta pracująca w administracji i mężczyzna 

zatrudniony w biznesie) z doświadczeniem zawodowym powyżej 20 lat. 

Podobnie jak we wcześniej omawianych modułach osoby uczestniczące w module 4 szkolenia w w 

większości posiadały niewielkie doświadczenie związane z morskim planowaniem przestrzennym – 26 
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spośród 30 ankietowanych (86,67%, 20 kobiet i 6 mężczyzn) wskazało na krótszy niż 5 lat okres stażu 

pracy związanej z MSP. Jeden mężczyzna miał doświadczenie w MSP na poziomie 5-10 lat, a kolejne 3 

osoby ( 2 kobiety i 1 mężczyzna, 10% ogółu) byli to pracownicy administracji z bardzo dużym (10-20 

lat) doświadczeniem związanym z morskim planowaniem przestrzennym.  

 

 

 

5.2 Cel szkolenia 

Uczestników/czki poproszono o odpowiedź na dwa pytania dotyczące realizacji celu szkolenia 

SEAPLANSPACE podczas czwartego modułu szkolenia: 

 

a. W jakim stopniu Pani/ Pana zdaniem  szkolenie podniosło Pani/Pana wiedzę na temat 

uwarunkowań tworzenia i korzystania z instrumentów morskiego planowania przestrzennego 

dla zrównoważonego zarządzania morzem? 

Prawie wszyscy ankietowani (96,67%, 29 spośród 30 osób) odpowiadający na ww. pytanie 

stwierdzili że dzięki udziałowi w szkoleniu podnieśli swoją wiedzę o Planie zagospodarowania 

obszarów morskich w stopniu dużym (17 osób, 56,67% ogółu) lub bardzo dużym (12 osób, 40% 

ogółu), Jedna kobieta -pracownica administracji (3,33%) oceniła ten stopień jako średni. Nikt nie 

udzielił odpowiedzi negatywnej. Zatem osoby z wszystkich grup zawodowych i z różnym 

doświadczeniem zawodowym potwierdziły przyrost wiedzy, a tym samym osiągnięcie celu 

szkolenia. 
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b. W jakim stopniu Pani/ Pana zdaniem  szkolenie wiedza uzyskana podczas szkolenia będzie 

przydatna w związku z nowymi uregulowaniami morskiego planowania przestrzennego w 

celu właściwego wdrażania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, a 

także przygotowania pracowników do podejmowania odpowiednich decyzji? 

 

Na powyższe pytanie również odpowiedziało 30 ankietowanych, z czego 80% (24 osoby) 

odpowiedziało, że wiedza uzyskana podczas czwartego modułu szkolenia będzie w dużym lub 

bardzo dużym stopniu przydatna w związku z nowymi uregulowaniami morskiego planowania 

przestrzennego w celu właściwego wdrażania planów zagospodarowania przestrzennego 

obszarów morskich. W tej liczbie 10 osób wskazało na bardzo duży stopień, a 14 określiło stopień 

jako duży. Warto podkreślić, że odpowiedzi „bardzo duży” udzielały w równym stopniu osoby 

zatrudnione w administracji i w biznesie, oraz, że w zdecydowanej większości (90% w tej grupie) 

były to osoby z dużym doświadczeniem w MSP. Kolejne 6 osób (20%) uznało stopień przydatności 

uzyskanej wiedzy w ww. zakresie jako średni. Nikt nie udzielił odpowiedzi negatywnej. Zatem 

można stwierdzić, że przekazane treści dotyczące Planu zagospodarowania obszarów morskich 

przekazane w module 4 szkolenia były przydatne dla osób o różnym i różnorakim doświadczeniu 

zawodowym,  także posiadających już doświadczenie w dziedzinie MSP. 
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 5.3 Ocena przydatności modułu 4 szkolenia SEAPLANSPACE i możliwości 

przyszłych zastosowań 

 

W celu zbadania przydatności szkolenia SEAPLANSPACE i możliwości przyszłych zastosowań 

uzyskanej wiedzy zadano ankietowanym cztery pytania zamknięte oraz jedno pytanie otwarte: 

a. Jaka jest przydatność szkolenia z punktu widzenia Pani/ Pana  pracy ?  

Na powyższe pytanie odpowiedzi udzieliło 30 respondentów. Wg 8 ankietowanych (26,67%) 

odpowiedziało, że moduł 4 szkolenia był bardzo przydatny z punktu widzenia ich pracy, uważało 

tak 5 pracowników administracji, 2 osoby zatrudnione w biznesie i 1 student. Dokładnie połowa 

ankietowanych (15 osób, 50% ogółu) uznało, że ta część szkolenia była dosyć przydatna dla ich 

pracy zawodowej. Takiej odpowiedzi udzieliło 8 przedstawicieli administracji, 4 osoby 

zatrudnione w biznesie i 3 studentów.  Dalsze 20% ankietowanych (6 osób) określiło tę 

przydatność jako średnią,  w tej liczbie było 4 przedstawicieli administracji, 1- biznesu, 1- student. 

Przydatność szkolenia w pracy jako słabą ocenił 1 student gospodarki przestrzennej. Zatem już w 

obecnej pracy z uzyskanej wiedzy w większym lub mniejszym stopniu będzie korzystać blisko 97% 

uczestników/czek szkolenia, a należy podkreślić, że znaczna część spośród nich to studenci, a 

zatem osoby, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. 

b. W jakim stopniu informacje przedstawione podczas szkolenia odpowiadały Pani/ Pana 

potrzebom ?  

 Spośród 30 ankietowanych prawie połowa (14 osób, 46,67% ogółu) uznała, że moduł 4 szkolenia 

w bardzo wysokim stopniu odpowiadał ich potrzebom. Odpowiedzi takiej udzieliło 9 

pracowników administracji (głównie z dużym stażem zawodowym), 4 przedstawicieli biznesu 

(również osoby z większym doświadczeniem oraz jedna studentka/ absolwentka pracująca w 

NGO. Podobnie jak w poprzednim module dokładnie połowa odpowiadających  (tutaj - 15 

respondentów) stwierdziło, że ta część szkolenia odpowiadała ich potrzebom w dosyć dużym 

stopniu, w tym 7 przedstawicieli administracji, 5 biznesu oraz 3 studentów/ absolwentów. 

Również analogicznie jak w ankiecie po module 3 tylko jedna osoba (kobieta zatrudniona w 

administracji) wybrała przy powyższym pytaniu odpowiedź „średnio”. Odpowiedzi negatywnych 

nie było. Tym samym 96,67% respondentów uznało, że moduł  „Morski Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego” odpowiadał w pełni ich potrzebom.  

c. W jakim stopniu wiedza nabyta podczas szkolenia pomoże Pani/ Panu w pracy codziennej ?        

Przydatność wiedzy uzyskanej w czwartym module szkolenia w bieżącej pracy codziennej 

potwierdziło 23 spośród 30 respondentów (76,67%), w tym  8 osób (26,67%, 5 osób z 

administracji, 2 z biznesu, 1 student) wybrało odpowiedź „bardzo”, a 15 uczestników (50%) – 
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odpowiedź „dosyć” (w tym 9 osób z administracji, 4 przedstawicieli biznesu i 2 studentów). 

Kolejnych 6 (20%) ankietowanych uznało, że wiedza uzyskana w tej części szkolenia będzie w ich 

codziennej pracy przydatna w stopniu średnim. Tak odpowiedziały  3 osoby z administracji, 1 z 

biznesu i 3 student, warto podkreślić, że były to osoby z małym doświadczeniem zawodowym, 

także w MSP . Wiedza pozyskana w trakcie modułu 4 będzie słabo przydatna w pracy dla jednej 

pracownicy administracji. Można zatem uznać, że dla zdecydowanej większości – 96,67% 

uczestników zaangażowanych zawodowo pozyskana w tym module wiedza będzie, w większym 

lub nieco mniejszym stopniu, przydatna w pracy zawodowej. 

 

                

 

d. Czy zaprezentowane przykłady praktyczne mają związek z Pani/ Pana pracą ?  

Na pytanie o praktyczny związek prezentowanych podczas modułu obejmującego 

uwarunkowania studiów przypadku z ich obecną pracą zawodową twierdząco odpowiedziało 18 

spośród 23 osób, które udzieliły odpowiedzi, a kolejna (jedna) osoba wybrała odpowiedź 

„średnio”.  Trójka studentów odpowiedziała negatywnie. Podsumowując, 82,61% respondentów 

ma aktualnie w pracy styczność z planami MSP. Na powyższe pytanie nie wszyscy ankietowani 

odpowiedzieli,  a z wcześniejszych odpowiedzi wynika, że są wśród nich osoby planujące pracę w 

przyszłości związaną z MSP dopiero w przyszłości, co nie powinno dziwić, jako że znaczną część 

badanych stanowili studenci. 

 

e. W jaki sposób planuje Pan/Pani zastosować to, czego dowiedział/a się Pan/Pani podczas 

szkolenia?  
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Na tak sformułowane pytanie odnośnie modułu czwartego szkolenia odpowiedzi udzieliło 18 

ankietowanych, którzy zamierzają wiedzę uzyskaną w tej części szkolenia wykorzystać 

następująco: 

 jako wiedzę uzupełniającą przy planowaniu inwestycji na styku lądu z 

morzem 

 podczas procedur oceny oddziaływania na środowisko 

 przy prowadzeniu postepowań administracyjnych 

 przy organizowaniu i planowaniu konsultacji społecznych 

przedsięwzięć 

 przy realizacji infrastruktury technicznej na obszarach morskich 

 do oceny przedsięwzięć realizowanych na morzu 

 przy opracowywaniu raportów OOS dla energetyki  

 do opiniowania wniosków o pozwolenia/ lokalizację inwestycji 

różnego typu na polskich obszarach morskich 

 w bieżącej pracy zawodowej 

 w przyszłej pracy. 

 

5.4 Ocena programu szkolenia i zastosowanych metod  

Kolejna część ankiety zawierała 3 pytania w formie stwierdzeń z możliwością wyboru jednej z  4 

odpowiedzi na każde z nich: „zdecydowanie się zgadzam”, „zgadzam się”, „częściowo się zgadzam”, 

„nie zgadzam się”. Ankietowani zostali poproszeni o ustosunkowanie się do poniższych stwierdzeń: 

a. Szkolenie dobrze dostosowane do mojego planu rozwoju zawodowego 

W ankiecie wypełnianej na zakończenie modułu czwartego „Plan zagospodarowania obszarów 

morskich” wszyscy respondenci (30 osoby) zgodzili się, że szkolenie jest dostosowane do ich rozwoju 

zawodowego, w tym 7 osób (23,33%) zaznaczyło opcję „zdecydowanie się zgadzam”, 13 osób 

(43,33%) opcję „zgadzam się”, tym samym 66,66% ankietowanych w pełni potwierdziło zgodność 

programu szkolenia z ich planem rozwoju zawodowego. Częściową zgodność programu szkolenia z 

ich planami zawodowymi potwierdziło 33,34% ankietowanych (10 osób). Nikt nie zaznaczył opcji „nie 

zgadzam się”. Wynik ankiety potwierdził dobre dostosowanie warsztatów dotyczących praktycznych 

zastosowań MSP do potrzeb uczestników/czek w zakresie ich rozwoju zawodowego. 

b. Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobyłem/am nową wiedzę/ umiejętności przydatne w pracy 

zawodowej 
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Spośród 54 respondentów 40 osób (74,07%) zgodziło się w pełni że już w podczas drugiego modułu 

szkolenia uzyskały nową wiedzę i umiejętności, które wykorzystają w swoich aktywnościach 

zawodowych (w tym 46,31% - 25 osób wybierając opcję „zdecydowanie” i kolejne 27,77% - 15 osób – 

wybierając opcję „zgadzam się”).  Kolejne 12 osób (22,22%) uznało, że zdobyta wiedza i umiejętności 

będą częściowo przydatne w ich pracy. Jedynie dwóch studentów z kierunku gospodarka 

przestrzenna (co stanowi 3,7% ogółu) uznało, że wiedzy i umiejętności przekazane w ramach modułu 

„MSP – część szczegółowa”  nie będą wykorzystywać w przyszłej pracy zawodowej. Podsumowując, 

słuchacze potwierdzili zastosowanie w pracy zawodowej wiedzy uzyskanej podczas warsztatów w 

ramach modułu „MSP w praktyce”. 

c. Metody szkolenia, rytm pracy i zastosowane środki dydaktyczne pomogły osiągnąć cele szkolenia 

24 spośród 30 respondentów (80%) odpowiadających na ww. pytanie potwierdziło, że  metody 

szkolenia, rytm pracy i zastosowane środki dydaktyczne pomogły osiągnąć cele szkolenia, w tym 10 

uczestników/czek (33,33%) uznało, że zdecydowanie się z ww. stwierdzeniem zgadza, a 14 osób 

(46,67%) wybrało odpowiedź „zgadzam się”. Pozostałe 6 osób (20%) wybrało odpowiedź „częściowo 

się zgadzam”. Osoby, które odpowiedziały „częściowo” jednocześnie we wcześniejszych pytaniach 

potwierdziły, że w ramach modułu szkolenia czwartego podniosły w bardzo dużym lub dużym stopniu 

swój poziom wiedzy z MSP, zatem uznały, że zastosowane metody i środki dydaktyczne były 

skuteczne. Nikt z respondentów nie udzielił w ww. zakresie odpowiedzi negatywnej. 
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5.5 Materiały szkoleniowe 

W ankiecie po zakończeniu modułu 4 poproszono uczestników/czki również o ocenę materiałów 

szkoleniowych przekazanych podczas modułu czwartego szkolenia pod kątem: 

a. użyteczności i dostosowania materiałów szkoleniowych do potrzeb uczestników 

W ramach modułu czwartego praca na szkoleniu opierała się przede wszystkim o formę warsztatów, 

wykorzystywano m.in. program dostępny online oraz mapy. Prawie wszyscy uczestnicy/czki 

potwierdzili użyteczność i dostosowanie materiałów szkoleniowych do ich potrzeb, takiej odpowiedzi 

udzieliło 29 spośród 30 respondentów. Jedynej negatywnej odpowiedzi udzieliła jedna osoba 

zatrudniona w administracji.  

b. jakości materiałów szkoleniowych  

Na temat jakości zastosowanych w trakcie modułu czwartego materiałów szkoleniowych 

wypowiedziało się 29 ankietowanych. Wszyscy ocenili je pozytywnie. 

 

 5.6 Organizacja szkolenia 

Przy ocenie organizacji szkolenia wzięto pod uwagę trzy punkty: 

a. Czy na każdy blok przeznaczono wystarczającą ilość czasu 

W ramach modułu 4 szkolenia zrealizowano po 12 godzin dla każdej z grup. Podział czasu na 

poszczególne tematy w ramach modułu był odpowiedni wg 23 uczestników spośród 30 

respondentów  (76.67% ogółu). Pozostałe osoby (7 osób, 23,33%) wybierając odpowiedź negatywną 

wskazywały na zbyt krótki czas trwania poszczególnych zajęć. Oczekiwania uczestników związane z 

dalszym pogłębianiem tematów zostaną uwzględnione przy planowaniu kolejnych projektów oraz 

tworzeniu programu studiów podyplomowych z zakresu MSP. 

b. Czy szkolenie było dobrze zorganizowane 

Organizację 4 modułu szkolenia oceniło 29 respondentów, wszyscy udzielili odpowiedzi pozytywnej. 

c. Czy szkolenie trwało odpowiednią ilość czasu 

Czas trwania czwartej części szkolenia oceniło 29 osób, w tym 24 uczestników (%) wyraziło opinię 

pozytywną, a 5 osób (%) uznało, że czas nie był wystarczający. Uwagi respondentów dotyczyły m.in. 

potrzeby szerszego omówienia radzenia sobie z konfliktami i wykorzystywanych do tego narzędzi 

oraz czasu na szersze omówienie pracy w grupach nad case study. Uczestnicy oceniali zajęcia jako 

bardzo ciekawe i podkreślali potrzebę uzyskania szerszych informacji na temat społecznych 

konsultacji planu, większej ilości przykładów oraz wydłużenia czasu trwania części szkolenia związanej  

z tworzeniem planu. Podobnie jak przy poprzednich modułach konieczny był kompromis dotyczących 

czasu trwania szkolenia, który 80 godzin, został wypracowany w trakcie rozmów z interesariuszami 
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wstępnej fazie projektu. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych modułów wyniki ankiety 

potwierdzają potrzebę organizacji kolejnych szkoleń pogłębiających wybrane zagadnienia praktyczne. 

5.7 Warunki, w jakich odbywało się szkolenie 

Na zakończenie ankiety dotyczącej 4 modułu szkolenia uczestników/czki  poproszono o ocenę: 

a. sali szkoleniowej  

Salę szkoleniową w omawianej ankiecie oceniło 25 respondentów, z czego 23 osoby były z warunków 

sali zadowolone (wystawiły ocenę bardzo dobrą lub dobrą), a 2 osoby oceniły salę jako zbyt małą. 

b. cateringu podczas szkolenia 

Spośród 30 uczestników/czek oceniających catering serwowany podczas 4 modułu szkolenia 27 osób 

określiło go jako bardzo dobry lub dobry, natomiast 3 osoby nie były z wyżywienia zadowolone. 

c. zakwaterowania podczas szkolenia 

Z zakwaterowania (w Hotelu Oliwskim w Gdańsku), podobnie jak w trakcie poprzednich modułów 

szkolenia, korzystali tylko uczestnicy, dla których było ono niezbędne ze względu na odległość miejsca 

zamieszkania od miejsca szkolenia. Zakwaterowanie oceniło 10 respondentów – wszyscy byli 

zadowoleni z noclegów (oceny: super, bardzo dobry lub dobry). 

 

6. Moduł 5 – międzynarodowa część szkolenia – realizowany w 

dniach 10/12/23/24/25/26 stycznia 2020 r. 

6.1 Struktura uczestników modułu 4 szkolenia 

 Międzynarodowa część szkolenia SEAPLANSPACE przeprowadzona była w dwóch blokach: 

 pierwszy - obejmujący po 4 godziny dla każdej z dwóch grup zrealizowany w dniach 10 i 12 

stycznia 2020 r. (osobno dla uczestników z grupy mającej zajęcia w czwartki i piątki, osobno 

dla osób z grup weekendowych). Warsztaty poprowadził prof. Ramunas Povilanskas z 

Uniwersytetu w Kłajpedzie. W zajęciach uczestniczyło łącznie 69 osób (frekwencja wynosiła 

84,15%). 

 drugi – obejmujący 16 godzin dla każdej z dwóch grup zrealizowany w dniach 23-26 stycznia 

2020 r., również w podziale na uczestników z grup „dziennej” i „weekendowej”. Warsztaty 

prowadzili eksperci z dziedziny MSP: stacjonarnie Angela Schultz-Zehden i Susanne Altvater 

oraz poprzez aplikację Skype dr Kira Gee. W zajęciach tego modułu wzięło udział w 

pierwszym dniu 82,93% uczestników tej edycji szkolenia ( 68 osób), w drugim – 74,39% ( 61 

osób). 
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Ankietę ewaluacyjną dotyczącą modułu piątego wypełniło  45 respondentów (33 kobiety i 12 

mężczyzn). W tym 12 osób (26,67% ogółu, 9 kobiet i 3 mężczyzn) było w wieku poniżej 25 lat, wszyscy 

byli studentami.  Najliczniejszą grupę, podobnie jak w poprzednich modułach, zgodnie z strukturą 

wiekowej uczestników szkolenia jako całości, stanowiły osoby w wieku 25- 50 lat – 31 osób (68,89% 

ogółu, w tym 23 kobiety i 8 mężczyzn). Poza tym ankietę wypełniło dwoje respondentów w wieku 

50+ (4,44% ogółu, 1 kobieta i 1 mężczyzna).  

 

 

Wśród uczestników tej części szkolenia, którzy wzięli udział w badaniu ewaluacyjnym było 19 

osób zatrudnionych w administracji publicznej i samorządowej (42,22% ogółu badanych, 17 

kobiet i 2 mężczyzn) pracujących na różnych stanowiskach: specjalistów, inspektorów, 

projektantów, stanowiskach kierowniczych. Dalsze 10 ankietowanych osób to 

przedstawiciele biznesu (4 kobiety, 6 mężczyzn, 22,22% ogółu) reprezentujący branżę 

energetyczną, porty, NGO oraz specjaliści z zakresu ochrony środowiska. Wśród 

respondentów było także 16 studentów studiujących na kierunkach: gospodarka 

przestrzenna, oceanografia, transport i handel morski i geodezja/ kartografia ( 12 kobiet i 4 

mężczyzn, 35,56% ogółu badanych). 
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Z odpowiedzi na pytanie o doświadczenie zawodowe uczestników/czek modułu międzynarodowego 1 

edycji szkolenia SEAPLANSPACE wynika, że: 25 osób (20 kobiet i 5 mężczyzn, 55,55% ogółu) to osoby 

o niewielkim, nieprzekraczającym 5 lat stażu zawodowym. 6 osób (4 kobiety i 2 mężczyzn, 13,33%) 

legitymowało się doświadczenie w przedziale 5-10 lat. Kolejne 11 osób (7 kobiet, 4 mężczyzn, 24,44% 

respondentów) posiadało staż pracy pomiędzy 10 a 20 lat. W szkoleniu uczestniczyło też 3 

pracowników administracji z bardzo dużym, ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym (2 

kobiety i 1 mężczyzna 6,66% ogółu). 

Analogicznie do danych uzyskanych w ankietach przeprowadzonych w poprzednich modułach 

szkolenia, także i w części międzynarodowej znacząca większość uczestników/czek potwierdziła 

niewielkie doświadczenie związane z morskim planowaniem przestrzennym – 38 spośród 45 

ankietowanych (84,45%, 27 kobiet i 11 mężczyzn) wskazało na krótszy niż 5 lat okres stażu pracy 

związanej z MSP. Byli to, co zrozumiałe, studenci, ale również wszyscy uczestniczący w szkoleniu 

przedstawiciele biznesu oraz 12 pracowników administracji. Dwie kobiety zatrudnione w 

administracji posiadały doświadczenie w MSP na poziomie 5-10 lat (4,44% respondentów), a 

kolejnych 5 osób, również zatrudnionych w administracji ( 4 kobiety i 1 mężczyzna, 11,11%ogółu) 

posiadało duże (10-20 lat) doświadczenie związane z morskim planowaniem przestrzennym.   

 



 
  

 

 

S
tr

o
n
a
4
8
 

 

 

6.2 Cel szkolenia 

Kolejne pytania zadane ankietowanym dotyczyły realizacji celu szkolenia SEAPLANSPACE w trakcie 

ostatniego modułu szkolenia: 

a. W jakim stopniu Pani/ Pana zdaniem  szkolenie podniosło Pani/Pana wiedzę na temat 

uwarunkowań tworzenia i korzystania z instrumentów morskiego planowania przestrzennego 

dla zrównoważonego zarządzania morzem? 

Ankietowani potwierdzili, że udział w międzynarodowej części szkolenia podniósł w dużym lub bardzo 

dużym stopniu wiedzę z zakresu MSP – takiej odpowiedzi udzieliło 39 spośród 45 uczestników/czek 

(86,67%, 28 kobiet i 11 mężczyzn). 5 osób, wszystkie z administracji (11,11%, 4 kobiety i 1 mężczyzna) 

oceniło ten stopień jako średni. Jedna kobieta zatrudniona w administracji odpowiedziała na to 

pytanie negatywnie. Tym samym można stwierdzić, że uczestnicy/czki z wszystkich grup zawodowych 

i z różnym doświadczeniem zawodowym potwierdzili/ły przyrost wiedzy w zakresie 

międzynarodowych zagadnień MSP, a tym samym cel szkolenia w tej jego części został osiągnięty. 

 

b. W jakim stopniu Pani/ Pana zdaniem  szkolenie wiedza uzyskana podczas szkolenia będzie 

przydatna w związku z nowymi uregulowaniami morskiego planowania przestrzennego w 

celu właściwego wdrażania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, a 

także przygotowania pracowników do podejmowania odpowiednich decyzji? 
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Wśród 45 odpowiedzi na powyższe pytanie 35 (77,78%,) stanowiło potwierdzenie dużej lub bardzo 

dużej przydatności międzynarodowej części szkolenia w związku z nowymi uregulowaniami 

morskiego planowania przestrzennego w celu właściwego wdrażania planów zagospodarowania 

przestrzennego obszarów morskich. Z tego 13 osób wskazało na bardzo duży stopień, a 22 określiło 

stopień jako duży. Kolejne 9 osób (20%) uznało stopień przydatności uzyskanej wiedzy w ww. 

zakresie jako średni. Podobnie jak w przypadku poprzedniego pytania tylko jedna kobieta 

zatrudniona w administracji udzieliła odpowiedzi negatywnej. Zatem również w przypadku 

warsztatów prowadzonych przez ekspertów międzynarodowych respondenci o różnym i różnorakim 

doświadczeniu zawodowym uznali, że zdobyta  wiedza będzie przydatna w związku z nowymi 

uregulowaniami morskiego planowania przestrzennego w celu właściwego wdrażania planów 

zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, a także przygotowania pracowników do 

podejmowania odpowiednich decyzji. 

 

 

 6.3 Ocena przydatności modułu 5 szkolenia SEAPLANSPACE i możliwości 

przyszłych zastosowań 

 

Aby poznać opinię uczestników/czek międzynarodowej części szkolenia SEAPLANSPACE na temat 

możliwości przyszłych zastosowań uzyskanej wiedzy zadano ankietowanym cztery pytania zamknięte 

oraz jedno pytanie otwarte: 

a. Jaka jest przydatność szkolenia z punktu widzenia Pani/ Pana  pracy?  
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Na ww. pytanie odpowiedziało 45 respondentów, z których 11 (24,44%) potwierdziło, że 

międzynarodowa część szkolenia była bardzo przydatna z punktu widzenia ich pracy, że moduł 5 

szkolenia był bardzo przydatny z punktu widzenia ich pracy, uważało tak 5 pracowników 

administracji, 4 osoby zatrudnione w biznesie i 2 studentów. Z kolei 19 ankietowanych ( 42,22% 

ogółu) uznało, że ta część szkolenia była dosyć przydatna dla ich pracy zawodowej. Opinię taką 

wyraziło 7 przedstawicieli administracji i po 6 osób zatrudnionych w biznesie i studentów.  Dalszych 

12 ankietowanych (26,67%) określiło tę przydatność jako średnią,  uznało tak 7 przedstawicieli 

administracji, 2- biznesu i 3 studentów. Przydatność międzynarodowej części szkolenia w aktualnej 

pracy jako słabą oceniło 3 studentów. Aktualnie zatem z uzyskanej wiedzy w pracy korzystać będzie 

93,33% uczestników/czek szkolenia, czyli prawdopodobnie wszyscy pracujący, jako że znaczną część 

uczestników szkolenia stanowili studenci rozpoczynający swoją karierę zawodową. 

b. W jakim stopniu informacje przedstawione podczas szkolenia odpowiadały Pani/ Pana 

potrzebom?  

 Szkolenie prowadzone przez ekspertów międzynarodowych odpowiadało w bardzo wysokim stopniu 

potrzebom 15 uczestników (dokładnie 1/3 spośród 45 ankietowanych) – 5 pracowników 

administracji, 3 – biznesu i 7 studentów. Ponad połowa respondentów (24 osoby, 53,33%)  

stwierdziło, że ta część szkolenia odpowiadała ich potrzebom w dosyć dużym stopniu, w tym 9 

przedstawicieli administracji, 7 biznesu oraz 8 studentów. Odpowiedź „średnio” wybrało 6 osób- 5 z 

administracji i 1 student. Odpowiedzi negatywnych nie było. Zatem uczestnicy potwierdzili zgodność 

międzynarodowej części szkolenia z ich oczekiwaniami. 

c. W jakim stopniu wiedza nabyta podczas szkolenia pomoże Pani/ Panu w pracy codziennej?        

Wiedza zdobyta w trakcie warsztatów z zagranicznymi ekspertami MSP będzie bardzo przydatna w 

ich bieżącej pracy codziennej według 9 spośród 45 respondentów (20%), a dosyć  przydatna wg 

kolejnych 17 osób. Tym samym przydatność uzyskanych w module 5 informacji już w aktualnych, 

bieżących działaniach zawodowych dostrzegła ponad połowa badanych (57,78%). Dalsze 14 osób 

(31,11% ogółu) stwierdziło, że wiedza uzyskana w tej części szkolenia będzie w ich codziennej pracy 

przydatna w stopniu średnim. Z kolei wg 5 osób – 3 studentów i 2 osób z administracji z niewielkim 

doświadczeniem zawodowym, wiedza zdobyta w trakcie omawianego modułu będzie słabo 

przydatna w ich obecnej pracy. Prawdopodobnie osoby te, w szczególności studenci, nie wykonują 

jeszcze obecnie zadań związanych z MSP. Podsumowując, wiadomości uzyskane podczas szkolenia 

będą przydatne dla 40 spośród 45 osób tj. 88,89% wykorzysta w większym lub nieco mniejszym 

stopniu w swojej obecnej pracy informacje na temat międzynarodowych aspektów MSP  uzyskane 

podczas szkolenia.       

 

d. Czy zaprezentowane przykłady praktyczne mają związek z Pani/ Pana pracą ?  

Powyższe pytanie miało bezpośredni związek z poprzednim. Wypowiadając się na temat 

praktycznego związku prezentowanych przez ekspertów międzynarodowych przykładów z ich obecną 



 
  

 

 

S
tr

o
n
a
5
1
 

pracą zawodową twierdząco odpowiedziało 26 spośród 36 respondentów. Wynika z tego, że 72,22% 

respondentów ma aktualnie w pracy styczność z planami MSP. 10 osób (27,78% odpowiadających), w 

tym 5 studentów, 3 osoby zatrudnione w biznesie i 2 w administracji stwierdziły, że przewidują taki 

związek w przyszłości, po rozpoczęciu lub zmianie pracy.  

 

e. W jaki sposób planuje Pan/Pani zastosować to, czego dowiedział/a się Pan/Pani podczas 

szkolenia?  

Na powyższe pytanie w ankiecie dotyczącej części międzynarodowej szkolenia odpowiedziało 27 

osób, które potwierdziły, że zamierzają wiedzę zdobytą w tej części szkolenia wykorzystać na 

potrzeby: 

 procedur oceny oddziaływania na środowisko 

 prowadzenia postepowań administracyjnych 

 pozyskiwaniu środków na badania środowiskowe 

 przy organizowaniu i planowaniu konsultacji społecznych przedsięwzięć 

 przy realizacji infrastruktury technicznej na obszarach morskich 

 opracowywania raportów OOS dla energetyki  

 planowania i rozpatrywania stanu realizacji inwestycji na obszarach morskich 

  aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich 

 w bieżącej pracy zawodowej i naukowej 

 w przyszłej pracy 

 dalszych studiach (także zagranicą). 
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6.4 Ocena programu szkolenia i zastosowanych metod  

W kolejnej części ankiety poproszono respondentów o odpowiedź na 3 pytania z możliwością wyboru 

jednej z  4 odpowiedzi na każde z nich: „zdecydowanie się zgadzam”, „zgadzam się”, „częściowo się 

zgadzam”, „nie zgadzam się”. Ankietowani zostali poproszeni o ustosunkowanie się do poniższych 

stwierdzeń: 

a. Szkolenie dobrze dostosowane do mojego planu rozwoju zawodowego 

Oceniając część międzynarodową szkolenia SEAPLANSPACE  wszyscy respondenci (27 osób) wyrazili 

opinię, że szkolenie było dostosowane do ich rozwoju zawodowego, przy czym 9 osób (33,34%) 

wybrało odpowiedź „zdecydowanie się zgadzam”, 12 osób (44,44%) opcję „zgadzam się”, tym samym 

ankietowanych w pełni potwierdziło zgodność programu szkolenia z ich planem rozwoju 

zawodowego. Częściowo  z powyższym stwierdzeniem  zgodziło się 6 ankietowanych (22,22%). Nikt 

nie zaznaczył opcji „nie zgadzam się”. Z uzyskanych wyników można wyciągnąć wniosek, że szkolenie 

było zgodne z planami uczestników w zakresie ich rozwoju zawodowego. 

b. Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobyłem/am nową wiedzę/ umiejętności przydatne w pracy 

zawodowej 

Spośród  28 respondentów 24 osoby (85,71%) potwierdziły, że w trakcie międzynarodowej części 

szkolenia uzyskały nową wiedzę i umiejętności, które wykorzystają w swoich aktywnościach 

zawodowych (w tym 35,71% - 10 osób wybierając opcję „zdecydowanie” i kolejne 50% - 14 osób – 

wybierając opcję „zgadzam się”).  4 osoby (14,29%) stwierdziły, że zdobyta wiedza i umiejętności 

będą częściowo przydatne w ich pracy. zawodowej. Nikt nie udzielił odpowiedzi negatywnej. 
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c. Metody szkolenia, rytm pracy i zastosowane środki dydaktyczne pomogły osiągnąć cele 

szkolenia 

44 spośród 45 respondentów (97,78%) odpowiadających na ww. pytanie oceniło pozytywnie rytm 

pracy i zastosowane środki dydaktyczne potwierdzając, że pomogły one osiągnąć cele szkolenia. W 

tym 11 uczestników/czek (24,45% ogółu) uznało, że zdecydowanie się z ww. stwierdzeniem zgadza, a 

25 osób (55,55% ogółu) wybrało odpowiedź „zgadzam się”. Pozostałe 8 osób (17,78% ogółu) wybrało 

odpowiedź „częściowo się zgadzam”. Jeden uczestnik (mężczyzna zatrudniony w administracji, 2,22% 

ogółu) nie zgodził się z powyższym stwierdzeniem. 

 

 

 

6.5 Materiały szkoleniowe 

Również na zakończenie części międzynarodowej ankietowani ocenili materiały szkoleniowe 

przekazane podczas modułu piątego szkolenia pod kątem: 

a. użyteczności i dostosowania materiałów szkoleniowych do potrzeb uczestników 

Część międzynarodowa szkolenia miała formę warsztatów poprzedzanych wprowadzeniem 

teoretycznym (prezentacjami). Prawie wszyscy uczestnicy/czki potwierdzili użyteczność i 

dostosowanie materiałów szkoleniowych do ich potrzeb, takiej odpowiedzi udzieliło 42 spośród 44 

respondentów. Negatywnie użyteczność materiałów oceniło dwóch mężczyzn (1 z branży 

energetycznej i 1 urbanista zatrudniony w administracji). 

b. jakości materiałów szkoleniowych  
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Na temat jakości zastosowanych w trakcie modułu piątego materiałów szkoleniowych wypowiedziało 

się 44 ankietowanych,  z czego 43 osoby oceniły je pozytywnie. Jednej negatywnej odpowiedzi 

udzielił mężczyzna zatrudniony w branży energetycznej. 

 

 6.6 Organizacja szkolenia 

W kontekście przeprowadzenia międzynarodowej części szkolenia SEAPLANSPACE poproszono 

ankietowanych o opinie na poniższe tematy:        

a. Czy na każdy blok przeznaczono wystarczającą ilość czasu 

Moduł międzynarodowy szkolenia zakładał udział każdego z uczestników w 20 godzinach zajęć, w 

podziale na 2 grupy. Prowadzenie warsztatów rozdzielono pomiędzy 4 ekspertów z dziedziny MSP. 

Podział czasu na poszczególne tematy w ramach modułu był odpowiedni wg 40 spośród 44 

respondentów  (90,91% ogółu). 4 osoby – 9,09% ogółu wskazały odpowiedź negatywną. W uwagach 

uczestnicy podkreślali zbyt krótki czas trwania poszczególnych zajęć. Podobnie jak w przypadku 

wcześniejszych modułów szkolenia oczekiwania uczestników związane z dalszym pogłębianiem 

tematów zostaną uwzględnione przy planowaniu kolejnych projektów oraz tworzeniu programu 

studiów podyplomowych z zakresu MSP. 

b. Czy szkolenie było dobrze zorganizowane 

Organizację międzynarodowej części szkolenia oceniło 44 respondentów, wszyscy ocenili, że 

szkolenie było dobrze zorganizowane. 

c. Czy szkolenie trwało odpowiednią ilość czasu 

Czas trwania międzynarodowej części szkolenia SEAPLANSPACE oceniło 44 respondentów, w tym 40 

uczestników (90,91%) wyraziło opinię pozytywną, a 4 osób (9,09%) uznało, że czas nie był 

wystarczający. Respondenci oczekiwali przede wszystkim wydłużenia czasu na pracę warsztatową w 

grupach. Podobnie jak przy poprzednich modułach konieczny był kompromis dotyczących czasu 

trwania szkolenia, który 80 godzin, został wypracowany w trakcie rozmów z interesariuszami 

wstępnej fazie projektu. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych modułów wyniki ankiety 

potwierdzają potrzebę organizacji kolejnych szkoleń pogłębiających wybrane zagadnienia praktyczne. 

6.7  Warunki, w jakich odbywało się szkolenie 

Również na zakończenie piątej, międzynarodowej części szkolenia uczestników/czki  poproszono o 

ocenę: 

a. sali szkoleniowej  

Moduł piąty szkolenia, ze względu na jej międzynarodowy charakter przeprowadzono w audytorium 

wyposażonym w system do tłumaczeń symultanicznych oraz sprzęt audio- video umożliwiający m.in. 
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przeprowadzenie jednej z części szkolenia via Skype z jednoczesnym tłumaczeniem zajęć 

prowadzonych przez anglojęzycznego wykładowcę. Salę szkoleniową oceniło 44 ankietowanych, 

wszyscy ocenili ją pozytywnie.  

b. cateringu podczas szkolenia 

Spośród 45 uczestników/czek oceniających catering serwowany podczas ostatniego modułu szkolenia 

44 osoby określiło wyżywienie jako bardzo dobre lub dobre, jedna osoba określiła catering jako 

„słaby”. 

c. zakwaterowania podczas szkolenia 

Z zakwaterowania (w Hotelu Oliwskim w Gdańsku), podobnie jak w trakcie poprzednich modułów 

szkolenia, korzystali tylko uczestnicy, dla których było ono niezbędne ze względu na odległość miejsca 

zamieszkania od miejsca szkolenia. Zakwaterowanie w tej części szkolenia oceniło 15 respondentów – 

wszyscy byli zadowoleni z noclegów (oceny: bardzo dobry lub dobry). 

 

7. Post-test – weryfikacja przyrostu kompetencji po ukończeniu 

szkolenia SEAPLANSPACE 
W celu określenia przyrostu wiedzy i umiejętności uzyskanych przez uczestników/ czki projektu 

SEAPLANSPACE w wyniku udziału w 80-godzinnym szkoleniu po jego zakończeniu przeprowadzono 

ponownie test. Badanie obejmowało dwie części – pierwsza był to test jednokrotnego wyboru 

analogiczny do Pre-testu tj. powtórzono te same pytania aby uzyskać miarodajną informację na 

temat przyrostu kompetencji. Drugi arkusz zawierał pytania otwarte i miał na celu poszerzoną analizę 

wiedzy uczestników po ukończeniu szkolenia. Do potrzeb ewaluacji szkolenia wykorzystano wyniki 

Post -testu, natomiast wyniki testu zawierającego zagadnienia opisowe zawarte zostaną w odrębnym 

dokumencie. 

Test końcowy miał na celu określenie poziomu znajomości zagadnień z zakresu planowania i 

zagospodarowania obszarów morskich w Polsce. Zawierał 18 pytań zamkniętych. Porównano ze 

stanem początkowym poziom wiedzy 77 uczestników/czek z wszystkich trzech grup szkoleniowych. 

Średni wynik testu końcowego wyniósł 92,35%. Najniższy wynik 66,67%, a najwyższy – 100%. Warto 

podkreślić, że bezbłędnie (100% poprawnych odpowiedzi) wypełniło test aż 37 osób, a więc 48% 

uczestników/ czek szkolenia.  

Dla przypomnienia – w przypadku Pre-testu średni wynik wyniósł 55,29%. A indywidualne wyniki 

oscylowały pomiędzy 27,78% a 80,00%. 

Wszyscy uczestnicy/czki szkolenia uzyskali certyfikat jego ukończenia. 
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8. Podsumowanie i wnioski z ewaluacji 1 polskiej edycji szkolenia 

SEAPLANSPACE 
 

Podstawowym celem szkolenia zrealizowanego w ramach projektu SEAPLANSPACE było wzmocnienie 

kompetencji pracowników administracji, sektora prywatnego, studentów i absolwentów uczelni 

wyższych w zakresie morskiego planowania przestrzennego i zrównoważonego zarządzania morzem. 

Analiza wyników testów po ukończeniu szkolenia wykazała średni przyrost wiedzy uczestników/czek o 

37,06%, przy jednoczesnym uzyskaniu 100% bezbłędnych odpowiedzi przez blisko połowę osób 

wypełniających post-test. Zatem najważniejszym wnioskiem z przeprowadzonej ewaluacji jest 

potwierdzenie osiągnięcia celu szkolenia, a tym samym przyczynienie się do zrealizowania celu projektu 

SEAPLANSPACE. 

Ponadto z wypowiedzi uczestników/czek wynika potrzeba kontynuowania tego rodzaju wsparcia. 

Respondenci byli zainteresowani dalszym poszerzaniem wiedzy z zakresu MSP. Podkreślano, że 80 

godzin szkolenia dostarczyło sporą dawkę praktycznej wiedzy z zakresu MSP. Jednocześnie uczestnicy 

wyrażali zainteresowanie dalszym poszerzaniem w przyszłości wiedzy na temat morskiego planowania 

przestrzennego. Sugerowano przygotowanie dalszych szkoleń, a także opracowanie programu 

interdyscyplinarnych studiów podyplomowych z morskiego planowania przestrzennego i 

zrównoważonego zarządzania morzem. 

Bardzo istotny z punktu widzenia pełnego osiągnięcia celu szkolenia był dobór beneficjentów – 

przeszkolono osoby reprezentujące różne grupy interesariuszy przy odpowiedniej dywersyfikacji grupy 

uczestników, zarówno ze względu na miejsce zatrudnienia, branżę, doświadczenie zawodowe, wiek itp. 
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Pozwoliło to na uzyskanie wartości dodanej podczas warsztatów – wymiany informacji i doświadczeń 

oraz nawiązania relacji, które będą wykorzystywane w dalszej pracy uczestników/ czek, w tym w 

kontaktach związanych z wdrażaniem Planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. 

Wyniki ewaluacji zostaną uwzględnione przy przygotowywaniu drugiej edycji szkolenia w Polsce, a także 

jako dobre praktyki przekazane partnerom projektu SEAPLANSPACE. 

 


