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1. Cel ewaluacji 

Badanie ewaluacyjne ma na celu analizę wpływu społeczno - gospodarczego 

planowanych działań w ramach Projektu LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000012 

współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE+ oraz Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lokalną gospodarkę i społeczeństwo oraz 

na funkcję ekosystemu. Badanie zostanie przeprowadzone wg kryteriów użyteczności 

i oddziaływania projektu.1 

2. Kontekst badania 

Zadaniem ewaluowanego projektu LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000012 jest utrzymanie 

istniejącego w Jaskini Szachownica siedliska nietoperzy, poprzez zabezpieczenie obiektu 

przez wzmocnienie jego stropów i ociosów.  

Szachownica jest systemem jaskiniowym wykształconym w wapieniach górnojurajskich 

znajdującym się na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, w Gminie Lipie, 

w powiecie kłobuckim, w północnej części województwa śląskiego. System tworzy pięć 

odrębnych jaskiń, które pierwotnie stanowiły jeden obiekt. Powstał on dzięki 

rozpuszczeniu skał przez wody polodowcowe. Obecny kształt Szachownicy jest efektem 

eksploatacji wapienia w kamieniołomie prowadzonej do 1962 roku.2 Prace wydobywcze 

doprowadziły do naruszenia stateczności masywu skalnego, zmiany pierwotnego 

klimatu jaskini oraz rozszerzenia strefy wymarzania, co z kolei przyspieszyło procesy 

erozyjne. Istnieje wysokie niebezpieczeństwo zawalenia się stropu obiektu. Jaskinia 

Szachownica stanowi podziemia wzgórza zwanego Krzemienną Górą, które ze względu 

na swoje walory zostało objęte ochroną prawną w postaci: 

                                                      

1
 Rozpoznanie RDOŚ Katowice WOF-I.261.30.2014 - Tło projektu - Istotne postanowienia umowy 

2
 http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=obszar&id=203 , 30.01.2015r. 
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 Rezerwatu przyrody „Szachownica”, 

 Obszaru Natura 2000 Szachownica PLH240004. 

Dzięki sprzyjającym warunkom termicznym i nieograniczonej liczbie dogodnych 

kryjówek Jaskinia stała się jednym z największych, pod względem liczebności, miejsc 

hibernacji nietoperzy. Co roku schronienie znajduje tu ponad 1000 osobników 

reprezentujących 10 gatunków, w tym gatunki chronione prawem unijnym. 3 

Podstawowym celem projektu jest zachowanie istotnego miejsca występowania 

nietoperzy oraz zapewnienie odpowiednich dla nich warunków siedliskowych. 

Warunkiem utrzymania właściwego stanu ochrony dla populacji tych zwierząt 

na terenie przedmiotowego obszaru jest zatrzymanie dezintegracji stropu tego obiektu. 

Podstawowymi rezultatami projektu będzie: 

• zabezpieczenie w sposób stały stropów sal Jaskini Szachownica, 

• zabezpieczenie na stałe fragmentów stropu i ociosów jaskiniowych, 

• zachowanie liczby i kubatury pomieszczeń wykorzystywanych przez nietoperze, 

• utrzymanie w obecnym kształcie miejsc wlotu nietoperzy do jaskini, 

• zapewnienie właściwej wentylacji jaskini.4 

 

                                                      

3
 http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=obszar&id=203 , 30.01.2015r. 

4
 http://katowice.rdos.gov.pl/life-szachownica , 27.01.2015r. 
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3. Metodologia 

Badanie ewaluacyjne będzie się składać z dwóch etapów: 

 Etap I – Diagnoza stanu (desk research, PAPI), 

 Etap II - Ocena wpływu projektu (desk research, PAPI, TDI). 

3.1. Badanie  

Zakres podmiotowy badania obejmuje działania projektu „Carrying out necessary 

conservation work on a terrority of Szachownica Cave designated within Natura 2000/ 

Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony 

Siedlisk Natura 2000 Szachownica” LIFE12 NAT/PL/000012.  

Interesariuszami projektu będą mieszkańcy gminy Lipie. Ponadto adresatami 

badań będą przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Lipie 

oraz turyści5 i odwiedzający6 korzystający ze szlaków przebiegających przez obszar 

gminy.  

3.2. Kryteria ewaluacyjne 

Ewaluacja objętego badaniem przedsięwzięcia projektowego zostanie dokonana 

w oparciu o następujące kryteria oceny: 

                                                      

5
 turysta – osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres 

nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej 
miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o usługach turystycznych. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884, § 3., pkt.9. 

6
 odwiedzający – osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu, dla której 

celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości oraz niekorzystającą z noclegu; 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884, § 3., pkt.10. 
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Tabela 1 Kryteria ewaluacji 

Użyteczność Kryterium to pozwala ocenić czy wyniki projektu 

okazały się być korzystne dla jego odbiorców.  

Oddziaływanie/wpływ Kryterium to pozwala oszacować zmiany, jakie 

nastąpiły wskutek wdrożenia projektu.  

Źródło: Opracowanie własne. 

3.3. Pytania badawcze 

Ewaluacja dostarczy odpowiedzi na przedstawione w poniższej tabeli pytania. 

Tabela 2 Pytania badawcze 

PYTANIA BADAWCZE 

1.  Czy działania zaplanowane w projekcie były celowe i skuteczne? 

2.  Jak projekt wpłynął na lokalną gospodarkę? 

3.  Czy projekt oddziałuje na lokalny rynek pracy, w tym czy są i jakiego rodzaju 

negatywne lub pozytywne oddziaływania. 

4.  W jaki sposób realizacja działań w projekcie wpłynęła na świadomość ekologiczną 

społeczeństwa lokalnego? 

5.  W jaki sposób projekt wpłynie na funkcje ekosystemu w miejscu wykonywanych 

działań? 

6.  Jakie niezamierzone skutki osiągnięto (pozytywne/negatywne) i dlaczego ich nie 

przewidziano? 

7.  Czy projekt i realizowane w jego ramach działania informacyjne przyczyniły się do 

polepszenia wizerunku sieci Natura 2000 w oczach lokalnej społeczności? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zapytania ofertowego WOF-I.262.30.2014. 
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3.4. Metody realizacji badania 

3.4.1. Analiza danych zastanych (desk research) 

Analiza danych zastanych to metoda badań społecznych, która zakłada szczegółową 

analizę istniejących już i dostępnych danych. W jej wyniku następuje scalanie, 

przetwarzanie i analiza danych rozproszonych dotychczas wśród rozmaitych źródeł. 

Analiza danych zastanych zapewni zdobycie informacji, które można otrzymać drogą 

analizy opracowań i ekspertyz.  

Analizie poddane zostaną następujące dokumenty: 

 Wniosek o dofinansowanie projektu LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000012,  

 Harmonogram projektu LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000012, 

 Strategia Rozwoju Gminy Lipie na lata 2012 – 2020. 

Na potrzeby analizy zostaną również wykorzystane informacje zawarte na stronie 

internetowej projektu http://www.lifeszachownica.pl/, a także na portalu sieci Natura 

2000 http://natura2000.gdos.gov.pl/, jak również informacje z innych źródeł 

internetowych. 

3.4.2. Wywiad bezpośredni kwestionariuszowy (PAPI) 

Badanie bezpośrednie z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety jest najbardziej 

popularną techniką zbierania danych wśród metod ilościowych. Polega na zbieraniu 

informacji osobiście przy pomocy standaryzowanego kwestionariusza ankiety, z którego 

ankieter odczytuje pytania i notuje na nim odpowiedzi. Pytania zawarte 

w kwestionariuszu są opracowane na podstawie problemów badawczych. Badanie 

ankietowe charakteryzuje się dużym wskaźnikiem responsu, niskimi kosztami 

przeprowadzenia i dużą szybkością analizowania danych. 

Badanie ilościowe zakłada przebadanie minimalnie 400 uczestników pomiaru 

w podziale na kategorie: 
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Tabela 3 Struktura próby badania 

Populacja badana Etap I Etap II 

Mieszkańcy gminy Lipie 90 150 

Przedsiębiorcy działający terenie gminy Lipie 30 50 

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Lipie 10 10 

Turyści i odwiedzający korzystający ze szlaków przebiegających przez 

obszar gminy Lipie 
20 40 

SUMA 150 250 

Źródło: Opracowanie własne. 

3.4.3. Telefoniczny wywiad pogłębiony 

W ramach przedmiotowego badania Wykonawca przeprowadzi pogłębiony wywiad 

telefoniczny (TDI) z przedstawicielem Zamawiającego w celu uzyskania odpowiedzi 

na pytania badawcze.  

TDI polega na przeprowadzeniu ustrukturyzowanej rozmowy telefonicznej z daną 

osobą. Ma na celu uzyskanie konkretnych informacji w sposób planowy i metodyczny 

według określonego schematu, zwanego scenariuszem wywiadu. 

Standaryzacja poruszanych zagadnień, a w szczególności celu rozmowy, pozwala 

na uzyskanie informacji istotnych z punktu widzenia celów badania.  
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4. Kwestionariusze 

4.1. Kwestionariusz ankiety PAPI – I etap badania 

KWESTIONARIUSZ WYWIADU BEZPOŚREDNIEGO (PAPI) 

Przygotowany na potrzeby badania „Ocena wpływu społeczno – gospodarczego planowanych działań w 

ramach Projektu LIFE + nr LIFE12 NAT/PL/000012 na lokalną gospodarkę i społeczeństwo, a także na funkcję 

ekosystemu”. 

Szanowni Państwo, 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, we współpracy z firmą EU-CONSULT realizuje obecnie 

badanie w ramach projektu pn. „Ocena wpływu społeczno – gospodarczego planowanych działań w ramach 

Projektu LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000012 na lokalną gospodarkę i społeczeństwo, a także na funkcję 

ekosystemu”. 

Poniższa ankieta skierowana jest do środowiska lokalnego (tj. mieszkańców Gminy Lipie, przedsiębiorców, 

organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Lipie), a także turystów i odwiedzających 

korzystających ze szlaków przebiegających przez obszar gminy. Ankieta jest anonimowa, a jej celem jest 

pozyskanie wiedzy na temat wpływu realizacji projektu na sytuację społeczno-gospodarczą lokalnej społeczności 

umożliwiającej weryfikację metodyki działań ochronnych i edukacji przyrodniczej. 

Instrukcja wypełniania ankiety 

 Pytania zamknięte:  

Prosimy o wybranie jednej odpowiedzi w miejscu do tego przeznaczonym (oznaczonym za pomocą ) 

i zaznaczenie jej krzyżykiem. 

 Pytania otwarte oraz półotwarte:  

Prosimy o udzielenie możliwie dokładnej i wyczerpującej odpowiedzi na zadawane pytania. 
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CZĘŚĆ I: 

PYTANIA ANKIETOWE SKIEROWANE DO ŚRODOWISKA LOKALNEGO, TURYSTÓW I ODWIEDZAJĄCYCH 

1. Co Pana/i zdaniem jest przedmiotem ochrony Obszaru Natura 2000 Szachownica PLH240004? 

 Murawy kserotermiczne 

 Utwory geologiczne 

 Nietoperze 

 Wszystkie wymienione 

 Żadne z powyższych 

 Nie wiem 

2. Czy kiedykolwiek był/a Pan/Pani w Jaskini Szachownica? 

 Tak  

 Nie 

3. Czy wiedział Pan/i że obecność ludzi w jaskini może wpłynąć niekorzystnie na nietoperze ? 

 Tak  

 Nie 

Jeżeli tak, skąd posiada Pan/i taką wiedzę? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Czy słyszał/a Pan/i o projekcie „Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru 

Ochrony Siedlisk Ochrony Natura 2000 Szachownica”, który obejmuje Jaskinię Szachownica? 

 Tak  

 Nie – przejdź do pytania nr 7 
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5. Jakie działania ochronne są przewidziane w projekcie „Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na 

terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Ochrony Natura 2000 Szachownica”? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Co jest celem projektu „Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru 

Ochrony Siedlisk Ochrony Natura 2000 Szachownica” 

 Ochrona siedliska nietoperzy 

 Promocja gminy 

 Rozwój turystyki 

 Wszystkie wyżej wymienione 

 Nie wiem 

7. Czy uczestniczył/a Pan/i w spotkaniach informacyjnych dotyczących ochrony nietoperzy? 

 Tak  

 Nie  

Jeżeli tak, jakich ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Czy spotkał/a się Pan/i z informacjami w prasie, telewizji lub Internecie na temat Jaskini Szachownica, 

jeżeli tak to jak Pan/i je ocenia? 

 Zdecydowanie 

dobrze 

Raczej 

dobrze 

Ani 

dobrze 

ani źle 

Raczej 

źle 

Zdecydowanie 

źle 

Nie 

spotkałem/am 

się 

Artykuły prasowe 

(jaka prasa?................................) 

      

Informacje na stronach internetowych 

(jakie strony?..............................) 
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Informacje na portalach 

społecznościowych (np. Facebook) 

(jakie portale społecznościowe? 

.......................................................) 

      

Spotkania informacyjne       

 

9. Czy Pana zdaniem wykonanie prac zabezpieczających strop Jaskini Szachownica przed zawaleniem jest 

potrzebne? 

 Zdecydowanie tak 

 Raczej tak 

 Raczej nie 

 Zdecydowanie nie 

 Nie mam zdania (Proszę nie czytać rozmówcy tej opcji odpowiedzi.) 

Dlaczego? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Czy interesuje się Pan/i tematyką nietoperzy? 

 Tak 

 Nie 

11. Jakie są według Pana/i zagrożenia dla nietoperzy? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Czy posiada Pan/i wiedzę o sposobie ochrony nietoperzy? 

 Tak  

 Nie 
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Jakie Pan/i zna sposoby ochrony nietoperzy? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

13. Proszę o Pana/i ocenę kampanii promocyjnych związanych z ochroną przyrody. Są one: 

 Zdecydowanie potrzebne 

 Raczej potrzebne 

 Ani potrzebne, ani niepotrzebne 

 Raczej niepotrzebne 

 Zdecydowanie niepotrzebne 

Dlaczego? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

14. Czy Pana/i zdaniem miejsca bytowania zagrożonych zwierząt powinny być objęte ochroną? 

 Zdecydowanie tak 

 Raczej tak 

 Raczej nie 

 Zdecydowanie nie 

 Nie mam zdania (Proszę nie czytać rozmówcy tej opcji odpowiedzi.) 

Dlaczego? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

15. Czy Pana/i zdaniem należy chronić zimowiska nietoperzy? 

 Zdecydowanie tak 
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 Raczej tak 

 Raczej nie 

 Zdecydowanie nie 

 Nie mam zdania (Proszę nie czytać rozmówcy tej opcji odpowiedzi.) 

Dlaczego? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

16. Proszę ocenić wpływ projektu pn. „Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego 

Obszaru Ochrony Siedlisk Ochrony Natura 2000 Szachownica” na sytuację w regionie (Proszę ocenić 

poprzez wstawienie X w odpowiedniej komórce – można oznaczyć tylko jedną kratkę w każdym 

wierszu) 

 
Pozytywny Negatywny 

Nie wpłynie w 

żaden sposób 

Gospodarka regionalna     

Lokalny rynek pracy    

Walory przyrodnicze regionu    

Walory turystyczne regionu    

Promocja regionu    

17. Z czym kojarzy się Panu/i obecność sieci Natura 2000 na terenie gminy Lipie? 

 Głównie z licznymi ograniczeniami dla lokalnej społeczności 

 Z ograniczeniami ale równoważonymi przez korzyści jakie ze sobą niesie 

 Głównie z korzyściami jakie przynosi lokalnej społeczności i przyrodzie 

 Nie mam zdania (Proszę nie czytać rozmówcy tej opcji odpowiedzi.) 

Dlaczego?: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

18. Jak Pan/i postrzega sieć Natura 2000? 

 Pozytywnie 

 Negatywnie 
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 Neutralnie 

Dlaczego?: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

19. Czy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o planach bądź realizacji 

swoich działań? 

 Tak 

 Nie 

Jakie działania realizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach Pan/i kojarzy? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Skąd się Pan/i o nich dowiedział/a? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

20. Jak Pana/i zdaniem realizacja projektu wpłynie na Pana/i wiedzę nt. poszczególnych obszarów 

tematycznych? (Proszę ocenić poprzez wstawienie X w odpowiedniej komórce – można oznaczyć 

tylko jedną kratkę w każdym wierszu) 

 Zdecydowanie się 

polepszy 

Raczej się 

polepszy 

Nie zmieni 

się 
Trudno powiedzieć 

Ochrona przyrody     

Ochrona nietoperzy     

Wpływ nietoperzy na 

środowisko 

    

Działania Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Katowicach 

    

Obszary sieci Natura 2000     

Bioróżnorodność     

21. Proszę o Pan/i ocenę zasadności realizacji projektu poświęconego ochronie zimowisk nietoperzy na 

terenie Jaskini Szachownica? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CZĘŚĆ II: 

PYTANIA ANKIETOWE SKIEROWANE DO TURYSTÓW I ODWIEDZAJĄCYCH KORZYSTAJĄCYCH ZE SZLAKÓW 

PRZEBIEGAJĄCYCH PRZEZ OBSZAR GMINY 

T.1. Czy jest Pan/Pani osobą, która przyjechała tutaj w celu innym niż zarobkowy? 

 Tak (w jakim?....................................................................................................) 

 Nie  

T.2. Czy Pan/Pani korzysta z noclegu na terenie gminy Lipie? 

 Tak 

 Nie  

 Odmowa (nie czytać) 

T.3. Pana/i miejsce zamieszkania: 

 Gmina Lipie 

 Poza gminą Lipie, ale na terenie powiatu kłobuckiego 

 Poza terenem powiatu kłobuckiego, ale w województwie śląskim 

 Na terenie innego województwa niż śląskie 

 Za granicą  

 Odmowa (nie czytać) 

T.4. Jak często przyjeżdża Pan/Pani do gminy Lipie? 

 Jestem tutaj pierwszy raz 

 Raz w miesiącu 
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 Kilka razy w miesiącu 

 Raz na 2-3 miesiące 

 Raz na 6 miesięcy 

 Raz na rok 

 Raz na 2 lata 

 Rzadziej niż raz na 2 lata 

 Trudno powiedzieć (nie czytać) 

CZĘŚĆ III 

METRYCZKA 

(Pytania przeznaczone dla wszystkich respondentów) 

M1. Płeć respondenta 

 Kobieta   

 Mężczyzna 

M2. Wiek respondenta 

 18-25 lat 

 26-40 lat 

 41-55 lat 

 56-68 lat 

 69 lat i więcej 

 

M3. Jakie jest Pana/Pani wykształcenie? 

  Podstawowe 

 Gimnazjalne 

  Zawodowe 
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  Średnie 

  Pomaturalne 

 Wyższe licencjackie 

  Wyższe inżynierskie 

  Wyższe magisterskie 

  Wyższe magistersko-inżynierskie 

  Odmowa (nie czytać) 

M4. Status zawodowy 

 Uczeń/student (Proszę podziękować za udział w badaniu i zakończyć rozmowę.) 

 Zajmuję się domem (Proszę podziękować za udział w badaniu i zakończyć rozmowę.) 

 Bezrobotny (Proszę podziękować za udział w badaniu i zakończyć rozmowę.) 

 Pracujący → przejść do pytania M.5. 

 Emeryt/rencista (Proszę podziękować za udział w badaniu i zakończyć rozmowę.) 

M5. Miejsce zatrudnienia 

 Własne gospodarstwo agroturystyczne  

 Własna działalność gospodarcza 

 Przedsiębiorstwo prywatne 

 Przedsiębiorstwo publiczne 

 Organizacja pozarządowa 

 Urząd Miasta/Urząd Gminy 

 Jednostka budżetowa 

 Inne – jakie? (Proszę podać rodzaj zakładu pracy) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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MIEJSCE NA UWAGI RESPONDENTA 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dziękujemy za udział w badaniu. 

 

INFORMACJE DODATKOWE – DOTYCZY KONTROLI LICZBY ANKIET 

Nr telefonu respondenta: (ankieta jest anonimowa, a nr telefonu jest brany tylko i wyłącznie w celu weryfikacji 

pracy ankieterów) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Grupa badawcza, do której należy respondent (wypełnia sam ankieter): 

1) Mieszkańcy gminy Lipie 

2) Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na terenie gminy Lipie 

3) Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Lipie 

4) Turyści i odwiedzający korzystający ze szlaków przebiegających przez obszar gminy Lipie 
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4.2. Kwestionariusz ankiety PAPI – II etap badania 

KWESTIONARIUSZ WYWIADU BEZPOŚREDNIEGO (PAPI) 

Przygotowany na potrzeby badania „Ocena wpływu społeczno – gospodarczego planowanych działań w 

ramach Projektu LIFE + nr LIFE12 NAT/PL/000012 na lokalną gospodarkę i społeczeństwo, a także na funkcję 

ekosystemu”. 

Szanowni Państwo, 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, we współpracy z firmą EU-CONSULT realizuje obecnie 

badanie w ramach projektu pn. „Ocena wpływu społeczno – gospodarczego planowanych działań w ramach 

Projektu LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000012 na lokalną gospodarkę i społeczeństwo, a także na funkcję 

ekosystemu”. 

Poniższa ankieta skierowana jest do środowiska lokalnego (tj. mieszkańców Gminy Lipie, przedsiębiorców, 

organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Lipie), a także turystów i odwiedzających 

korzystających ze szlaków przebiegających przez obszar gminy. Ankieta jest anonimowa, a jej celem jest 

pozyskanie wiedzy na temat wpływu realizacji projektu na sytuację społeczno-gospodarczą lokalnej społeczności 

umożliwiającej ewentualną weryfikację metodyki działań ochronnych i edukacji przyrodniczej. 

Instrukcja wypełniania ankiety 

 Pytania zamknięte:  

Prosimy o wybranie jednej odpowiedzi w miejscu do tego przeznaczonym (oznaczonym za pomocą ) 

i zaznaczenie jej krzyżykiem. 

 Pytania otwarte oraz półotwarte:  

Prosimy o udzielenie możliwie dokładnej i wyczerpującej odpowiedzi na zadawane pytania. 
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CZĘŚĆ I: 

PYTANIA ANKIETOWE SKIEROWANE DO ŚRODOWISKA LOKALNEGO, TURYSTÓW I ODWIEDZAJĄCYCH 

1. Co Pana/i zdaniem jest przedmiotem ochrony Obszaru Natura 2000 Szachownica PLH240004? 

 Murawy kserotermiczne 

 Utwory geologiczne 

 Nietoperze 

 Wszystkie wymienione 

 Żadne z powyższych 

 Nie wiem 

2. Czy kiedykolwiek był/a Pan/Pani w Jaskini Szachownica? 

 Tak  

 Nie 

3. Czy wiedział Pan/i że obecność ludzi w jaskini może wpłynąć niekorzystnie na nietoperze ? 

 Tak  

 Nie 

Jeżeli tak, skąd posiada Pan/i taką wiedzę? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Czy słyszał/a Pan/i o projekcie „Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego 

Obszaru Ochrony Siedlisk Ochrony Natura 2000 Szachownica”, który obejmuje Jaskinię Szachownica? 

 Tak  

 Nie – przejdź do pytania nr 7 
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5. Jakie działania ochronne zostały zrealizowane w ramach  projektu: „Wykonanie zabiegów ochrony 

przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Ochrony Natura 2000 Szachownica”? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Co było celem projektu „Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru 

Ochrony Siedlisk Ochrony Natura 2000 Szachownica” 

 Ochrona siedliska nietoperzy 

 Promocja gminy 

 Rozwój turystyki 

 Wszystkie wyżej wymienione 

 Nie wiem 

7. Czy uczestniczył/a Pan/i w spotkaniach informacyjnych dotyczących ochrony nietoperzy? 

 Tak  

 Nie  

Jeżeli tak, jakich ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Czy spotkał/a się Pan/i z informacjami w prasie, telewizji lub Internecie na temat Jaskini Szachownica, 

jeżeli tak to jak Pan/i je ocenia? 

 
Zdecydowanie 

dobrze 

Raczej 

dobrze 

Ani 

dobrze 

ani źle 

Raczej 

źle 

Zdecydowanie 

źle 

Nie 

spotkałem/am 

się 

Artykuły prasowe 

(jaka prasa?................................) 

      

Informacje na stronach internetowych 

(jakie strony?..............................) 
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Informacje na portalach 

społecznościowych (np. Facebook) 

(jakie portale społecznościowe? 

.......................................................) 

      

Spotkania informacyjne       

 

9. Czy Pana zdaniem wykonanie prac zabezpieczających strop Jaskini Szachownica  przed zawaleniem 

było potrzebne? 

 Zdecydowanie tak 

 Raczej tak 

 Raczej nie 

 Zdecydowanie nie 

 Nie mam zdania (Proszę nie czytać rozmówcy tej opcji odpowiedzi.) 

Dlaczego? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Czy interesuje się Pan/i tematyką nietoperzy? 

 Tak 

 Nie 

11. Jakie są według Pana/i zagrożenia dla nietoperzy? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Czy posiada Pan/i wiedzę o sposobie ochrony nietoperzy? 

 Tak  

 Nie 
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Jakie Pan/i zna sposoby ochrony nietoperzy? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

13. Proszę o Pana/i ocenę kampanii promocyjnych związanych z ochroną przyrody. Były one: 

 Zdecydowanie potrzebne 

 Raczej potrzebne 

 Ani potrzebne, ani niepotrzebne 

 Raczej niepotrzebne 

 Zdecydowanie niepotrzebne 

Dlaczego? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

14. Czy Pana/i zdaniem miejsca bytowania zagrożonych zwierząt powinny być objęte ochroną? 

 Zdecydowanie tak 

 Raczej tak 

 Raczej nie 

 Zdecydowanie nie 

 Nie mam zdania (Proszę nie czytać rozmówcy tej opcji odpowiedzi.) 

Dlaczego? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

15. Czy Pana/i zdaniem należy chronić zimowiska nietoperzy? 

 Zdecydowanie tak 
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 Raczej tak 

 Raczej nie 

 Zdecydowanie nie 

 Nie mam zdania (Proszę nie czytać rozmówcy tej opcji odpowiedzi.) 

Dlaczego? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

16. Proszę ocenić wpływ projektu pn. „Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego 

Obszaru Ochrony Siedlisk Ochrony Natura 2000 Szachownica” na sytuację w regionie (Proszę ocenić 

poprzez wstawienie X w odpowiedniej komórce – można oznaczyć tylko jedną kratkę w każdym 

wierszu) 

 Pozytywny Negatywny Nie wpłynie w żaden sposób 

Gospodarka regionalna     

Lokalny rynek pracy    

Walory przyrodnicze regionu    

Walory turystyczne regionu    

Promocja regionu    

17. Z czym kojarzy się Panu/i obecność sieci Natura 2000 na terenie gminy Lipie? 

 Głównie z licznymi ograniczeniami dla lokalnej społeczności 

 Z ograniczeniami ale równoważonymi przez korzyści jakie ze sobą niesie 

 Głównie z korzyściami jakie przynosi lokalnej społeczności i przyrodzie 

 Nie mam zdania (Proszę nie czytać rozmówcy tej opcji odpowiedzi.) 

Dlaczego?: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

18. Jak Pan/i postrzega sieć Natura 2000? 

 Pozytywnie 

 Negatywnie 
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 Neutralnie 

Dlaczego?: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

19. Czy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o planach bądź realizacji swoich 

działań? 

 Tak 

 Nie 

Jakie działania realizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska Pan/i kojarzy? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..…… 

Skąd się Pan/i o nich dowiedział/a? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..…… 

20. Jak Pana/i zdaniem realizacja projektu wpłynęła na Pana/i wiedzę nt. poszczególnych obszarów 

tematycznych? (Proszę ocenić poprzez wstawienie X w odpowiedniej komórce – można oznaczyć tylko 

jedną kratkę w każdym wierszu) 

 Zdecydowanie się 

polepszyła 
Raczej się polepszyła Nie zmieniła się 

Trudno 

powiedzieć 

Ochrona przyrody     

Ochrona nietoperzy     

Wpływ nietoperzy na 

środowisko 

    

Działania Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w 

Katowicach 

    

Obszary sieci Natura 

2000 

    

Bioróżnorodność     

21. Proszę o Pan/i ocenę zasadności realizacji projektu poświęconego ochronie zimowisk nietoperzy na 

terenie Jaskini Szachownica? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CZĘŚĆ II: 

PYTANIA ANKIETOWE SKIEROWANE DO TURYSTÓW I ODWIEDZAJĄCYCH KORZYSTAJĄCYCH ZE SZLAKÓW 

PRZEBIEGAJĄCYCH PRZEZ OBSZAR GMINY 

T.1. Czy jest Pan/Pani osobą, która przyjechała tutaj w celu innym niż zarobkowy? 

 Tak (w jakim?....................................................................................................) 

 Nie  

T.2. Czy Pan/Pani korzysta z noclegu na terenie gminy Lipie? 

 Tak 

 Nie  

 Odmowa (nie czytać) 

T.3. Pana/i miejsce zamieszkania: 

 Gmina Lipie 

 Poza gminą Lipie, ale na terenie powiatu kłobuckiego 

 Poza terenem powiatu kłobuckiego, ale w województwie śląskim 

 Na terenie innego województwa niż śląskie 

 Za granicą 

 Odmowa (nie czytać) 
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T.4. Jak często przyjeżdża Pan/Pani do gminy Lipie? 

 Jestem tutaj pierwszy raz 

 Raz w miesiącu 

 Kilka razy w miesiącu 

 Raz na 2-3 miesiące 

 Raz na 6 miesięcy 

 Raz na rok 

 Raz na 2 lata 

 Rzadziej niż raz na 2 lata 

 Trudno powiedzieć (nie czytać) 

CZĘŚĆ III 

METRYCZKA 

(Pytania przeznaczone dla wszystkich respondentów) 

M1. Płeć respondenta 

 Kobieta   

 Mężczyzna 

M2. Wiek respondenta 

 18-25 lat 

 26-40 lat 

 41-55 lat 

 56-68 lat 

 69 lat i więcej 
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M3. Jakie jest Pana/Pani wykształcenie? 

  Podstawowe 

 Gimnazjalne 

  Zawodowe 

  Średnie 

  Pomaturalne 

 Wyższe licencjackie 

  Wyższe inżynierskie 

  Wyższe magisterskie 

  Wyższe magistersko-inżynierskie 

  Odmowa (nie czytać) 

M4. Status zawodowy 

 Uczeń/student (Proszę podziękować za udział w badaniu i zakończyć rozmowę.) 

 Zajmuję się domem (Proszę podziękować za udział w badaniu i zakończyć rozmowę.) 

 Bezrobotny (Proszę podziękować za udział w badaniu i zakończyć rozmowę.) 

 Pracujący → przejść do pytania M.5. 

 Emeryt/rencista (Proszę podziękować za udział w badaniu i zakończyć rozmowę.) 

M5. Miejsce zatrudnienia 

 Własne gospodarstwo agroturystyczne  

 Własna działalność gospodarcza 

 Przedsiębiorstwo prywatne 

 Przedsiębiorstwo publiczne 

 Organizacja pozarządowa 
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 Urząd Miasta/Urząd Gminy 

 Jednostka budżetowa 

 Inne – jakie? (Proszę podać rodzaj zakładu pracy) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

MIEJSCE NA UWAGI RESPONDENTA 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dziękujemy za udział w badaniu. 

 

INFORMACJE DODATKOWE – DOTYCZY KONTROLI LICZBY ANKIET 

Nr telefonu respondenta: (ankieta jest anonimowa, a nr telefonu jest brany tylko i wyłącznie w celu weryfikacji 

pracy ankieterów) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Grupa badawcza, do której należy respondent (wypełnia sam ankieter): 

1) Mieszkańcy gminy Lipie 

2) Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na terenie gminy Lipie 

3) Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Lipie 

4) Turyści i odwiedzający korzystający ze szlaków przebiegających przez obszar gminy Lipie 



Harmonogram 

 

 

 

Zadanie 
Styczeń 2015 Luty 2015 

28-30 2-6 9-11 16-17 

Opracowanie projektu raportu metodologicznego      

Wniesienie przez Zamawiającego uwag do projektu raportu metodologicznego      

Opracowanie ostatecznej wersji raportu metodologicznego      

 

I ETAP BADANIA – DIAGNOZA STANU 

Zadanie 
Luty 2015 Marzec 2015 Kwiecień 2015 

2-6 9-13 16-20 23-27 2-6 9-13 16-20 23-27 1-3 6-10 13-17 20-24 27-30 

Analiza danych zastanych  

 

                

 

  

Realizacja ankiet PAPI 

 

                

 

  

Analiza wyników badania PAPI 

 

               

 

  

Opracowanie wstępnej wersji raportu cząstkowego z I etapu badania 

 

                

 

  

Wniesienie przez Zamawiającego uwag do wstępnej wersji raportu cząstkowego 

 

               

 

  

Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu cząstkowego 

 

                

 

  

 



 

II ETAP BADANIA – OCENA WPŁYWU 

Zadanie 

Styczeń 2017 Luty 2017 Marzec 2017 Kwiecień 2017 

2-6 
9-

13 

16-

20 

23-

27 

30-

31 

1-

3 

6-

10 

13-

17 

20-

24 
27-28 1-3 6-10 13-17 20-24 27-31 3-7 

10-

14 

17-

21 

24-

28 

Analiza danych zastanych  

 

                     

 

   

Realizacja ankiet PAPI 

 

                     

 

   

Analiza wyników badania PAPI 

 

                    

 

   

Opracowanie końcowej wersji raportu  

 

                     

 

   

Wniesienie przez Zamawiającego uwag do końcowej wersji raportu 

 

                     

 

   

Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu końcowego 

 

                      

 

   

 


