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Wstęp 
  

Niniejszy dokument powstał na potrzeby realizacji projektu kluczowego pn.: „Doposażenie Ośrodka 

Edukacji Ekologicznej w Jaworzu” planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu 

inwestycyjnego 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby 

oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę. 

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Jaworze. 

Podstawowymi założeniami przedsięwzięcia jest ochrona różnorodności biologicznej we wschodniej 

części Parku Zdrojowego w Jaworzu poprzez niwelacje inwazyjnych gatunków roślin i nasadzenie 

roślinności o charakterze unikatowym, jak również montaż budek dla ptaków, hoteli dla owadów oraz 

schronienia dla płazów i gadów, doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej, w który będą się 

odbywały zajęcia o tematyce ekologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Muzeum Fauny i 

Flory w Jaworzu wraz z wykonaniem oczka wodnego, w którym znajdą się unikatowe i chronione 

gatunki roślin i zwierząt.  

Realizacja przedmiotowego projektu prowadzona będzie w dwóch lokalizacjach: przy Muzeum Fauny i 

Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu oraz we wschodniej części Parku Zdrojowego.  

Analiza popytu zawarta w niniejszym dokumencie powstała w oparciu o badania przeprowadzone 

metodą ankietową w sierpniu i wrześniu 2018 roku. Badanie miało na celu uzyskanie opinii 

społeczności lokalnej oraz turystów na temat projektu ochrony bioróżnorodności i doposażenia 

Ośrodka Edukacji Ekologicznej, szczególnie w zakresie oczekiwań odbiorców w zakresie planowanej 

inwestycji zarówno w sferze infrastrukturalnej, jak i programowej. Przeprowadzona analiza prezentuje 

ocenę stanu bieżącego oraz określenie zapotrzebowania społecznego na przedmiotowy projekt. 

Przeprowadzone badanie uwzględniło zróżnicowanie socjologiczne przyszłych użytkowników Ośrodka 

oraz skupiło się na identyfikacji istniejących i potencjalnych preferencji odbiorcy (wymagania, 

możliwości, oczekiwania, pragnienia) oraz ich źródła. Wiedza o tej dziedzinie stanowi podstawę oceny 

stanu istniejącego oraz rozpoznania możliwości i zagrożeń wynikających ze zmian spowodowanych 

realizacją projektu.  
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Wyniki badań 
 

W ankiecie wzięły udział 84 osoby w tym 48 kobiet (57 %) i 36 mężczyzn (43 %), co stanowiło 

stosunkowo reprezentatywną grupę obu płci. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet. 

 

Blisko 72% stanowili mieszkańcy Gminy, niecałe 28% - odwiedzający Jaworze turyści. Dzięki 

reprezentacji obu tych kategorii odzwierciedliła dwie perspektywy – ankietowanych, którzy bardzo 

dobrze znają badany obszar i jego potencjał (mieszkańcy Gminy ) oraz tych, którzy postrzegają teren 

z pewnego dystansu i oceniają jego walory z punktu widzenia turysty / gościa. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet. 
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Zdecydowanie przeważały osoby w wieku od 18 do 40 lat – stanowiły 49% respondentów. 29% 

ankietowanych to osoby w wieku od 40 do 60 lat. Najmniej liczną grupę stanowiły osoby w wieku 60+ - 

8%. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet. 

 

1. CZY INTERESUJE SIĘ PAN/I OCHRONĄ ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWEM PRZYRODNICZYM? 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet. 

Spośród ankietowanych zdecydowana większość (85%) zadeklarowała zainteresowanie 

ekologią, ochroną środowiska i dziedzictwem przyrodniczym. Zaledwie 15% respondentów 

udzieliło odpowiedzi „NIE”. Należałoby zatem przyjąć, iż opinie większości ankietowanych są 

poparte co najmniej podstawową wiedzą z tego zakresu i wynikają z naturalnego oraz 

autentycznego zainteresowania badaną tematyką. 
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2. SKĄD CZERPIE PAN/I WIEDZĘ NA TEMAT PRZYRODY, OCHRONY ŚRODOWISKA, 

EKOLOGII? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet. 

Z badań wynika, iż podstawowym źródłem wiedzy na temat przyrody, ochrony środowiska i 

ekologii jest Internet – odpowiedź tę wybrało 26% ankietowanych. Nie jest do jednak przewaga 

znacznie dominująca– 21% respondentów uznało za najważniejszy bezpośredni kontakt z naturą, 

tj. obserwację przyrody, spacery i wędrówki po okolicy, Zaledwie o trzy punkty procentowe 

uzyskała odpowiedź „z radia i telewizji”. Z warsztatów i wykładów czerpie wiedzę najmniej 

ankietowanych – 3%. 

 

3. CZY ZNA PAN/I W GMINIE JAWORZE MIEJSCA, KTÓRE SĄ WYJĄTKOWO INTERESUJĄCE 

POD WZGLĘDEM PRZYRODNICZYM? 

Zdecydowana większość ankietowanych – 78% – wskazała miejsca wyjątkowo interesujące pod 

względem przyrodniczym, co świadczy o zainteresowaniu tematyką ochroną środowiska, a także 

wiedzą na temat walorów przyrodniczych badanego obszaru. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet. 

Jeśli chodzi o wskazanie konkretnych miejsc interesujących pod względem przyrodniczym, to 

respondenci najczęściej wymieniali tereny w Parku Zdrojowym w Jaworzu oraz obszar wzdłuż 

Muzeum i tereny zielone. Wskazywano również na szlaki turystyczne, deptaki i tereny nad rzeką. 

4. CZY W CIĄGU OSTATNICH 2 LAT UCZESTNICZYŁA PAN/I W JAKIMŚ WYDARZENIU 

POŚWIECONYM OCHRONIE PRZYRODY I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet. 

Zdecydowanie ponad większość ankietowanych (68%) uczestniczyła w ciągu ostatnich dwóch lat 

w wydarzeniu po święconemu ochronie przyrody i edukacji ekologicznej. 32% respondentów 

zaznaczyło odpowiedź „NIE”. 
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5. JAKIE PAN/I ZDANIEM ELEMENTY ZAWIERAĆ POWINIEN OŚRODEK EDUKACJI 

EKOLOGICZNEJ? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet. 

Według ankietowanych Ośrodek Edukacji Ekologicznej powinien oferować ciekawe i 

urozmaicone formy edukacji, poprzez urozmaicone zagospodarowanie wzdłuż Muzeum Fauny i 

Flory oraz doposażenie Ośrodka w innowacyjne metody przekazywania wiedzy. W dalszej 

kolejności respondenci wskazali na ofertę terenowych zajęć dla dzieci. 

CZY BĘDZIE PAN/I KORZYSTAĆ Z OFERTY OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ORAZ Z 

MOŻLIWOŚCI WYPOCZYNKU W PARKU ZDROJOWYM? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet. 

Zdecydowana większość ankietowanych (94%) zadeklarowała chęć korzystania z Ośrodka 

Edukacji Ekologicznej i możliwości wypoczynku w Parku Zdrojowym. Świadczy to o 

powszechnym zainteresowaniu tego typu formą kontaktu z przyrodą oraz o uzasadnionej 

celowości realizacji planowanego projektu. 
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Podsumowanie 
 

Wyniki badań jasno pokazują uzasadnioną potrzebę realizacji przedmiotowego projektu. Uwzględniły 

opinię respondentów zróżnicowanych ze względu na wiek, płeć, cel pobytu na terenie Gminy Jaworze. 

Zdecydowana większość z nich (94%) wyraża chęć korzystania z Ośrodka. Aż 80% respondentów 

wskazała miejsca atrakcyjne przyrodniczo, co świadczy o zainteresowaniu tematyką ochroną 

środowiska, a także wiedzą na temat walorów przyrodniczych badanego obszaru. Wskazania 

respondentów dotyczące lokalizacji miejsc atrakcyjnych przyrodniczo pokrywają się z założeniami 

planowanej inwestycji. 

Badanie zidentyfikowało również podstawowe kanały komunikacyjne z potencjalnymi użytkownikami– 

odbiorcami bezpośrednimi projektu (Internet, radio i telewizja), a także źródło pozyskiwania wiedzy na 

temat przyrody wśród respondentów – obserwację przyrody, spacery i wędrówki po okolicy, co 

uzasadnia realizacji przedmiotowego projektu. Potwierdzają to również wskazania dotyczące 

funkcjonalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej. 

Warto podkreślić, iż 89% pytanych zadeklarowała zainteresowanie ekologią, ochroną środowiska 

i dziedzictwem przyrodniczym, oraz większość w przeciągu ostatnich 2 lat uczestniczyła w min. 

jednym wydarzeniu poświeconym ochronie przyrody i edukacji ekologicznej co świadczy o tym, iż 

opinie ankietowanych są poparte co najmniej podstawową wiedzą z tego zakresu i wynikają 

z naturalnego oraz autentycznego zainteresowania badaną tematyką. Ma to zdecydowanie pozytywny 

wpływ na wiarygodność uzyskanych opinii, a w efekcie końcowym – na wartość przeprowadzonego 

badania i analizy. 
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Załącznik – wzór ankiety 
ANKIETA 

Szanowni Państwo, 

Niniejsza ankieta jest realizowana na zlecenie Gminy Jaworze. Ankieta jest anonimowa 

 i ma na celu uzyskanie Państwa opinii na temat projektu ochrony bioróżnorodności i 

doposażenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Ankieta jest skierowana do mieszkańców Gminy 

oraz do turystów.  

Prosimy o zaznaczenie wybranych odpowiedzi znakiem „X” 

1. Czy interesuje się Pan/i ekologią, ochroną środowiska, dziedzictwem przyrodniczym? 

□ TAK   □ NIE 

2. Skąd czerpie Pan/i wiedzę na temat przyrody, ochrony środowiska, ekologii? 

 □ z Internetu        □ z radia / telewizji    □ z prasy                  

 □ z książek  □ z warsztatów / wykładów   □ od rodziny, przyjaciół 

□ z obserwacji przyrody, spacerów, wędrówek po okolicy 

 

3. Czy zna Pan/i w Gminie Jaworze miejsca, które są wyjątkowo interesujące pod względem 

przyrodniczym:  

□ TAK   □ NIE 

Jeśli tak proszę wymienić jedno miejsce w Gminie Jaworze, które polecił/a by Pan/i innym 

osobom do odwiedzenia jako atrakcje przyrodniczą 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

4. Czy w ciągu ostatnim 2 lat uczestniczył/a Pan/i w jakimś wydarzeniu poświeconym ochronie 

przyrody i edukacji ekologicznej? 

□ TAK   □ NIE 

5. Jakie Pan/i zdaniem elementy zawierać powinny Ośrodek Edukacji Ekologicznej (można 

wybrać więcej niż jedną odpowiedź)? 

□ ciekawe zagospodarowanie wzdłuż Muzeum □ ciekawe i unikatowe okazy roślin i 

zwierząt 

□ miejsce aktywnego odpoczynku  □ możliwość pokazów z zastosowaniem 

hologramu   

□ możliwość skorzystania z audioprzewodników □ oferta terenowej gry dla dzieci i 

młodzieży  □ inne, napisz jakie …………………………………… 
Czy Będzie Pan/i korzystać z Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz możliwości wypoczynku w 

Parku Zdrojowym? 

□ TAK   □ NIE  

METRYCZKA: 

Płeć:  □ Kobieta   □ Mężczyzna 

Wiek: □16-18  lat □ 18-40  □ 40-60 □ 60+ 

□ turysta/ka  □ mieszkam w Gminie Jaworze 

 


