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The paper presents the results of statistical analysis of the survey, the aim of which was to 
check the level of knowledge and experience related to maritime spatial planning in Poland 
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Streszczenie 
 
W prezentowanym opracowaniu przedstawione zostały wyniki analizy statystycznej badania 
ankietowego, którego celem było sprawdzenie poziomu wiedzy oraz doświadczeń 
związanych z planowaniem przestrzeni morskiej w Polsce (ang. maritime spatial planning – 
MSP). W ankiecie pytano również o oczekiwania respondentów, co do skutków, jakie MSP 
może przynieść dla funkcjonowania sektora gospodarki, w którym pracują oraz o to, jakie 
instytucje lub procesy powinny mieć największe znaczenie w MSP. Podsumowano również 
odpowiedzi na inne pytania ankietowe, które mogą stanowić użyteczną informację dla osób 
zaangażowanych w planowanie przestrzeni morskiej w Polsce. 
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1. Wprowadzenie 

W prezentowanym opracowaniu przedstawione zostały wyniki analizy statystycznej badania 

ankietowego, którego celem było sprawdzenie poziomu wiedzy oraz doświadczeń 

związanych z planowaniem przestrzeni morskiej w Polsce (ang. maritime spatial planning – 

MSP). W ankiecie pytano również o oczekiwania respondentów, co do skutków, jakie MSP 

może przynieść dla funkcjonowania sektora gospodarki, w którym pracują oraz o to, jakie 

instytucje lub procesy powinny mieć największe znaczenie w MSP. Podsumowano również 

odpowiedzi na inne pytania ankietowe, które mogą stanowić użyteczną informację dla osób 

zaangażowanych w planowanie przestrzeni morskiej w Polsce.   

2. Opis badanych grup respondentów  

Badania ankietowe, których wyniki poddane zostały analizie przeprowadzone zostało 

niezależnie dla dwóch grup respondentów. Pierwsza grupa składała się z 40 osób, które 

wzięły udział w spotkaniu konsultacyjnym 8 marca 2017 roku związanym z planowaniem 

przestrzennym Polskich Obszarów Morskich. Były to osoby zainteresowane tematem i 

świadomie podejmujące decyzję o wzięciu udziału w dyskusjach dotyczących planowania 

przestrzennego na obszarach morskich. Dlatego ta część wyników badania nie może być w 

pełni uogólniona na całą populację osób związanych z gospodarką morską w Polsce.  

Natomiast druga badana grupa to osoby celowo dobrane, w taki sposób, aby stanowiły 

próbę jak najbardziej reprezentatywną. Wybór dokonany został w sposób ekspercki w 

oparciu o wskazówki pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni. Stąd wnioski 

płynące z drugiego badania można potraktować jako wyniki reprezentatywne przede 

wszystkim dla ogółu osób związanych z sektorem rybactwo i rybołówstwo. W skład drugiej 

badanej grupy respondentów weszły 33 osoby. 

3. Wykorzystane narzędzia statystyczne 

Do oceny powiązań (korelacji) między zmiennymi jakościowymi zastosowano kilka różnych 

narzędzi. Po pierwsze, w tych przypadkach, gdzie obserwacjom na zmiennych niemierzalnych 

można było przyporządkować wartości uporządkowane od najmniejszej do największej (np. 

poziom wiedzy od żadnej=0 do pełnej=4), do oceny siły zależności wykorzystano 
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nieparametryczny współczynnik korelacji rang Spearmana rs. Wyznaczany jest on dla dwóch 

cech X i Y  jako: 

 

 1

6

1
2

1

2









nn

yx

r

n

i

ii

s ,        (1) 

gdzie xi i yi to rangi nadane i-tej parze wartości cech X i Y w próbce. Współczynnik przyjmuje 

wartości z przedziału <-1, 1> i jest miarą siły i kierunku związku korelacyjnego. 

Stosując współczynnik korelacji Spearmana oceniano również statystyczną istotność korelacji 

testując zestaw następujących hipotez: 
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Kolejnym narzędziem do badania zależności miedzy zmiennymi jakościowymi była statystyka 

chi-kwadrat (2).  Aby ją wyliczyć najpierw tworzy się tzw. wielodzielną tablicę korelacyjną, w 

której r jest liczbą kategorii cechy X, zaś c jest liczbą kategorii cechy Y. Statystyka testu 2 

jest wyliczana wówczas zgodnie z następującą formułą1: 
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gdzie r jest liczbą wariantów pierwszej zmiennej, c jest liczbą wariantów drugiej zmiennej, Oij 

są to zaobserwowane liczebności w tabeli wielodzielnej, Eij to liczebności hipotetyczne w 

poszczególnych komórkach wyznaczone jako: 

   nCRE jiij / ,         (4) 

gdzie n jest liczbą wszystkich jednostek, Ri jest liczebnością w dla i-tej kategorii pierwszej 

zmiennej, Cj jest liczebnością dla kategorii j drugiej zmiennej.  

                                                 
1
 Przedstawione formuły podane są za Aczel A.D. (2008), „Complete Business Statistics”, McGraw-Hill Higher 

Education. 
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Siłę korelacji miedzy dwiema zmiennymi niemierzalnymi ocenić można również przy pomocy 

współczynnika kontyngencji T Czuprowa, który wyznaczany jest jako: 
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Współczynnik ten przyjmuje wartości od 0 do 1, a im wyższa wartość, tym silniejsza 

zależność między zmiennymi. 

Statystkę 2 zastosowano także do wnioskowania statystycznego. Po pierwsze do badania 

współzależności cech niemierzalnych, czyli do weryfikacji następującego zestawu hipotez 

(inaczej test niezależności): 

H0:  dwie zmienne klasyfikujące są wzajemnie niezależne,     (6) 

H1:  dwie zmienne klasyfikujące nie są wzajemnie niezależna.   

Wartość krytyczną testu wyznacza się dla liczby stopni swobody równej df = (r-1)(c-1). Po 

drugie, statystyka 2 wykorzystywana była to testowania równości frakcji (tzn. rozkładów 

odpowiedzi) w kilku różnych populacjach. W tym przypadku jest to tzw. test jednorodności, 

w którym testuje się na przykład następujący zestaw hipotez: 

same.  takiesą nieoceny   :H

 sektorów,  wszyskichdla same  takiesąoceny :H

1

0
     (7) 

W przypadku analizy niektórych współzależności, szczególnie gdy liczba klas zmiennych 

niemierzalnych była wyższa niż dwa, zastosowano również test rang Kruskala-Wallisa, w 

którym testuje się następujący zestaw hipotez: 

H0:  wszystkie k populacje mają takie same rozkłady,     (8) 

H1:  nie wszystkie k populacje mają takie same rozkłady.    

W teście tym zakłada się, że porównywane próby są losowe i niezależne. Aby wyznaczyć 

statystykę z próby testu najpierw porządkujemy wszystkie dane w całym zbiorze od wartości 

najmniejszej do największej bez względu na to, z których prób pochodzą. Rk jest sumą rang w 

obrębie próby z k-tej populacji. Wówczas statystyka testowa wyznaczana jest zgodnie z 

następującą formułą: 
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Dla bardzo małych prób (z takimi mieliśmy do czynienia w prezentowanym badaniu) zostały 

skonstruowane dokładne tablice rozkładu H przy założeniu hipotezy zerowej.    

4. Pierwsza grupa respondentów – osoby biorące udział w spotkaniu konsultacyjnym 

W badaniu udział wzięło 40 osób reprezentujących 13 różnych sektorów związanych z 

gospodarką morską. Struktura grupy według sektorów gospodarki zaprezentowana została 

na rycinie 1.  

 
Ryc. 1. Struktura respondentów w grupie konsultacyjnej pod względem sektorów 

4.1. Czy deklarowany poziom wiedzy powiązany był ze znajomością planów i udziałem w 

spotkaniach? 

W celu zweryfikowania hipotezy, że deklarowany poziom wiedzy na temat zarówno procedur 

planistycznych jak i konsekwencji planów powiązany był ze znajomością jakiegokolwiek planu 

przestrzennego obszarów morskich oraz udziałem w jakimkolwiek spotkaniu związanym z 

planowaniem przestrzennym na morzu, porównano odpowiedzi na odpowiednie pytania.  

Spośród wszystkich badanych osób 27,5 % (11 osób) wcześniej nie miało do czynienia z 

jakimikolwiek planami przestrzennymi obszarów morskich, ani nie uczestniczyło w 



  

9 

    

spotkaniach konsultacyjnych w tym temacie. Natomiast 25 % (10 osób) zarówno czytało 

plany, jak i uczestniczyło w spotkaniach (porównaj Tabela 1.).  

Tabela 1. Charakter kontaktu z planowaniem przestrzennym na morzu 
 
Charakter kontaktu z planowaniem przestrzennym na morzu 

odsetek 
osób 

Tylko czytało lub miało w ręku jakiś plan przestrzenny obszarów morskich 17,5 % 

Tylko uczestniczyło w spotkaniu związanym z planowanie przestrzennym na morzu 30,0 % 

Miało do czynienia z planami i uczestniczyło w spotkaniach 25,0 % 

Nie miało do czynienia z planami ani nie uczestniczyło w spotkaniach 27,5 % 

Źródło: Opracowanie własne. 

Na pytanie o ocenę swojej wiedzy na temat procedur planistycznych połowa osób (50 %) 

oceniła swoją wiedzę jako średnią, 20 % zadeklarowało wiedzę niższą niż średnia, a 30 % 

wyższą niż średnia. 

W tabeli 2. zaprezentowano rozkład deklaracji dotyczących dotychczasowego kontaktu z 

procedurami planistycznymi w powiązaniu z subiektywną oceną poziomu wiedzy na temat 

tych procedur.  

Tabela 2. Kontakt z planowaniem przestrzennym na morzu, a subiektywna ocena 
posiadanej wiedzy w tym temacie 

 

Charakter kontaktu 

Ocena wiedzy o planowaniu  

Odsetek 

liczba 

osób żadna mała średnia duża pełna 

Czytały plany i uczestniczyły w spotkaniach 0% 0% 15% 10% 0% 25% 10 

Tylko czytały plany 3% 5% 3% 8% 0% 18% 7 

Tylko uczestniczyły w spotkaniach 3% 8% 13% 5% 3% 30% 12 

Nie czytały planów i nie uczestniczyły w spotk. 3% 3% 18% 5% 0% 28% 11 

Odsetek 7,5% 15% 47,5% 27,5% 2,5% 100%  

liczba osób 3 6 19 11 1   

Źródło: Opracowanie własne. 

W celu sprawdzenia, na ile subiektywna ocena posiadanej wiedzy o procedurach 

planistycznych powiązana była ze znajomością planów oraz udziałem w spotkaniach 

konsultacyjnych wyliczono współczynnik korelacji rang Spearmana. Wartość tego 

współczynnika wyniosła 0,198 i mogłaby świadczyć o dodatniej korelacji między obiema 

zmiennymi (większy kontakt z procedurami wiązał się z wyższą oceną wiedzy), ale wartość 
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tego współczynnika okazała się statystycznie nieistotna na standardowo przyjmowanym 

poziomie istotności równym 0,05.  

Wyznaczono również wartość statystyki χ2 opisaną wzorem (3), która była równa χ2 = 6,885 i 

przy poziomie istotności 0,05 (wartość krytyczna = 9,49) oznacza brak podstaw do 

odrzucenia hipotezy o wzajemnej niezależności obu zmiennych. Współczynnik zbieżności T 

Czuprowa w tym przypadku jest równy 0,293. Podobnie test Kruskala-Wallisa, którego 

wartość statystyki z próby wyniosła 1,899 (p=0,754) świadczy o tym, że brak podstaw do 

odrzucenia hipotezy, że ocena poziomu wiedzy nie zależy w statystycznie istotny sposób od 

znajomości planów i udziału w spotkaniach konsultacyjnych.    

Przeprowadzone wnioskowanie statystyczne prowadzi do konkluzji, że subiektywna ocena 

poziomu wiedzy na temat procedur planistycznych przestrzeni morskiej nie była istotnie 

powiązana ze znajomością planów zagospodarowania oraz z udziałem w spotkaniach 

konsultacyjnych. Skoro nie stwierdza się istotnej zależności między tymi dwiema cechami nie 

potwierdza to również hipotezy, że osoby oceniające wysoko swoją wiedzę na temat 

procedur planistycznych w rzeczywistości nie znały planów, ani nie uczestniczyły w 

spotkaniach konsultacyjnych.  

4.2. Ocena wiedzy na temat planowania przestrzennego obszarów morskich w różnych 

sektorach 

Sprawdzono również, w jaki sposób wiedza na temat zarówno procedur planistycznych jak i 

konsekwencji planów kształtowała się w zależności od sektora, w którym zatrudniony był 

respondent. Na rycinie 2. zaprezentowano ranking przeciętnych ocen wiedzy 

zadeklarowanych w poszczególnych sektorach.  



  

11 

    

 
Ryc. 2. Przeciętne oceny poziomu wiedzy na temat procedur planistycznych w różnych 
grupach sektorów 

Okazuje się, że największą wiedzę zadeklarowały osoby zatrudnione w administracji 

publicznej i w obsłudze portu. Wiedzę wyższą niż średnia zadeklarowali również pracownicy 

sektorów wydobywczych, energetycznych, żeglugi i turystyki oraz ochrony środowiska. 

Poniżej średniej swoja wiedzę ocenili pracownicy branży związanych z rybołówstwem oraz 

obroną narodową. Zaskakujące okazało się to, że najniższe oceny zadeklarowały osoby 

związane z badaniami naukowymi i konsultingiem.  

4.3. Przewidywany wpływ planowania przestrzennego na funkcjonowanie sektorów 

4.3.1. Ocena przewidywanego wpływu w zależności od poziomu wiedzy na temat 

planowania przestrzennego obszarów morskich 

Respondenci zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie „Czy uważa Pan/Pani że planowanie 

przestrzenne obszarów morskich wpłynie na funkcjonowanie sektora , który Pan/Pani 

reprezentuje?”. Jak zaprezentowano na rycinie 3. największa część respondentów, aż 16 

osób (41%) przewiduje, że planowanie przestrzenne obszarów morskich przyniesie 

pozytywne skutki dla funkcjonowania ich sektora (spośród nich 4 osoby przewidują wpływ 

bardzo pozytywny). 9 osób (23%) spodziewa się, że planowanie nie będzie miało istotnego 

znaczenia, a 6 osób (5%), że będzie miało skutki negatywne (spośród nich jedna osoba 

spodziewa się wpływu bardzo negatywnego).  
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Ryc. 3. Ocena przewidywanego wpływu planowania przestrzennego obszarów morskich na 
funkcjonowanie różnych sektorów gospodarki  

W pierwszym etapie analizy ocen przewidywanego wpływu podjęto próbę znalezienie 

odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób te oceny zależały od wiedzy respondentów na temat 

planowania przestrzennego obszarów morskich. W tabeli 3. zaprezentowano rozkład 

odpowiedzi z uwzględnieniem obu zmiennych jakościowych. 

Tabela 3. Porównanie deklarowanej wiedzy na temat planowania przestrzennego 
obszarów morskich i oceny jego wpływu na funkcjonowanie sektorów 
 wpływ  

nie wiem 

liczba osób 

negatywny brak pozytywny 

 

wiedza 

mała 2 3 2 1 8 

średnia 4 3 7 5 19 

duża 0 3 7 2 12 

liczba osób 6 9 16 8 39 

Źródło: Opracowanie własne. 

Daje się zauważyć, że pozytywne skutki przewidywane są przede wszystkim przez osoby, 

które swoją wiedzę oceniają jako dużą (7 osób) i średnią (7 osób), natomiast negatywne 

oceny zostały zadeklarowane przez osoby, które miały średnią (4 osoby) lub małą wiedzę (2 

osoby). To, że planowanie przestrzenne obszarów morskich nie będzie miało wpływu na 

funkcjonowanie poszczególnych sektorów gospodarki przewidywane jest w takim samym 

stopniu przez osoby deklarujące małą, średnią i dużą wiedzę. 
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Aby sprawdzić, czy zadeklarowany poziom wiedzy miał wpływ na ocenę przewidywanych 

skutków planowania przestrzennego dla funkcjonowania sektorów najpierw policzono 

współczynnik korelacji rang Spearmana. Wartość współczynnika jest równa 0,407 i jest 

statystycznie istotna na poziomie istotności 0,05. Interpretując ten wynik, czyli istotny 

dodatni współczynnik korelacji, można powiedzieć, że w badanej grupie respondentów 

osoby deklarujące większą wiedzę na temat planowania przestrzennego lepiej oceniały 

przewidywane skutki MSP dla funkcjonowania reprezentowanych przez nich sektorów 

gospodarki.   

W celu udzielania odpowiedzi na pytanie, czy ocena przewidywanego wpływu planowania 

jest taka sama niezależnie od zadeklarowanej wiedzy na ten temat zastosowano opisany 

wcześniej test jednorodności χ2. Przypomnijmy, że hipoteza zerowa w tym teście mówi o 

tym, że frakcje ocen są takie same niezależnie od zadeklarowanej wiedzy na temat 

planowania przestrzennego obszarów morskich. Odrzucenie tej hipotezy oznaczałoby, że 

oceny przewidywanego wpływu zależą od poziomu wiedzy. Wartość statystyki z próby tego 

testu wyniosła χ2= 4,982 podczas gdy wartość krytyczna jest równa 9,488. Oznacza to zatem, 

brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, czyli poziom zadeklarowanej wiedzy nie 

wpływał w statystycznie istotny sposób na ocenę przewidywanych skutków planowania dla 

funkcjonowania sektorów.  

4.3.2. Ocena przewidywanego wpływu w zależności od sektorów 

Kolejne pytanie badawcze dotyczy przewidywanego wpływu planowania przestrzennego 

polskich obszarów morskich na poszczególne sektory gospodarki związane z morzem. W 

tabeli 4. zaprezentowano rozkład oceny przewidywanego wpływu w zdefiniowanych grupach 

sektorów.  

Pierwsza grupa sektorów, do której zaliczono rybołówstwo, przetwórstwo ryb i akwakulturę  

reprezentowana była przez 7 osób. Spośród nich 3 osoby (ponad 40%) zadeklarowały, że 

spodziewają się negatywnego wpływu, 1 osoba pozytywnego wpływu, 1 osoba uważa, że nie 

będzie miało wpływu, a 2 pozostałe nie wiedzą jaki będzie wpływ.  

W drugiej grupie, czyli w sektorach związanych z wydobyciem, energetyką, żeglugą i 

turystyką (9 osób), 5 osób (56 %) spodziewa się wpływu pozytywnego lub bardzo 
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pozytywnego, tylko 1 osoba wpływu negatywnego, 2 osoby uważają, że nie wpłynie, a 1 

osoba nie ma zdania. 

Tabela 4. Ocena przewidywanego wpływu planowania przestrzennego na funkcjonowanie 
sektorów w zależności od sektora 

ocena  
wpływu 

 

Rybołówstwo 
przetwórstwo 

ryb 

Wydobycie, 
energetyka, 

żegluga, 
turystyka 

Obrona 
narodowa 

Badania 
naukowe 

Ochrona 
środowiska 

Administracja, 
obsługa portu 

wpływ bardzo 
negatywny 1 0 0 0 0 0 

wpływ 
negatywny 2 1 0 1 2 1 

nie wpłynie 1 2 3 1 1 3 

wpływ 
pozytywny 1 4 1 1 2 4 

wpływ bardzo 
pozytywny 0 1 1 1 2 0 

nie wiem 2 1 2 1 3 1 

liczba osób 7 9 7 5 10 9 

Źródło: Opracowanie własne. 
Uwaga:  W tabeli zaznaczono największe liczebności w poszczególnych grupach sektorów.  

Sektor obrony narodowej reprezentowany był przez 7 osób, z których 3 osoby oceniły, że 

planowanie nie będzie miało wpływu (40 %), 2 spodziewają się, że wpływ będzie pozytywny 

lub bardzo pozytywny,  a jedna osoba nie ma zdania.  

Czwarta grupa to osoby związane z badaniami naukowymi (5 osób). Tutaj rozkład był 

najbardziej równomierny. Żadna z osób nie spodziewa się bardzo negatywnego wpływu, a 

pozostałe warianty zostały wskazane przez pojedyncze osoby.  

Z ochroną środowiska związana była największa liczba respondentów (10 osób). W tej grupie 

pozytywnego lub bardzo pozytywnego wpływu spodziewają się 4 osoby (40%), wpływu 

negatywnego 2 osoby, 1 osoba uważa, że nie będzie żadnego wpływu, a 3 osoby nie są w 

stanie ocenić jaki będzie ten wpływ.   

Wśród osób związanych z administracją publiczną i obsługą portów 4 osoby spodziewają się 

wpływu pozytywnego, 3 osoby uważają, że nie będzie miało wpływu, i jedna osoba nie wie 

jaki będzie ten wpływ.  
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Przyporządkowując poszczególnym ocenom spodziewanego wpływu wartości od -2 (wpływ 

bardzo negatywny do 2 (wpływ bardzo pozytywny) wyznaczono przeciętne oceny w 

poszczególnych grupach sektorów. Ranking tych ocen zaprezentowano na rycinie  4.  

 
Ryc. 4. Przeciętne oceny przewidywanego wpływu planowania przestrzennego obszarów 
morskich na funkcjonowanie różnych sektorów gospodarki 

Aby ocenić, czy przewidywany wpływ planowania przestrzennego obszarów morskich na 

funkcjonowanie sektorów różni się istotnie w zależności od sektora zastosowano test 

jednorodności chi-kwadrat. Ze względu na małą liczebność próby oceny połączono w trzy 

warianty: wpływ pozytywny, brak wpływu i wpływ negatywny. Wartość statystyki chi-

kwadrat wyniosła χ2= 9,139, co przy ośmiu stopniach swobody (wartość krytyczna = 15,507) 

oznacza brak podstaw do odrzucenia hipotezy, że frakcje ocen są takie same we wszystkich 

grupach sektorów. Współczynnik T Czuprowa oceniający zależność między oceną wpływu a 

rodzajem sektora jest niski i wynosi 0,351.  

Przeprowadzono także rangowy test Kruskala-Wallisa, który służy do porównania rozkładów 

analizowanej zmiennej w różnych populacjach. W naszym przypadku sprawdzamy, czy 

rozkłady ocen przewidywanych skutków zadeklarowane przez przedstawicieli różnych 

sektorów różnią się od siebie w statystycznie istotny sposób. Wartość statystyki testu 

Kruskala-Wallisa wyniosła 5,898 (p=0,316), co oznacza brak podstaw do odrzucenia hipotezy 

o tym, że rozkłady ocen w poszczególnych sektorach nie różnią się istotnie. Należy jednak 

zaznaczyć, że moc tego testu jest bardzo słaba ze względu na małą liczbę obserwacji w każdej 

porównywanej grupie.  
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Zbadano również, w jaki sposób różniły się oceny przewidywanego wpływu w zależności od 

miejsca zamieszkania respondentów. Wyniki analizy zaprezentowane zostały w tabeli 5. 

Tabela 5. Ocena przewidywanego wpływu planowania przestrzennego na funkcjonowanie 
sektorów w zależności od miejsca zamieszkania 

 

zmienne 

gmina 

wiejska 

miast nie będące 

siedzibą powiatu 

stolica 

powiatu (nie 

metropolie) 

Gdańsk, 

Gdynia, Sopot, 

Szczecin 

obszar 

metropolitalny 

poza stolicą 

liczba 

osób 

wpływ bardzo 

negatywny 

1 0 0 0 0 1 

wpływ negatywny 3 1 1 0 0 5 

brak wpływu 1 1 0 6 1 9 

wpływ pozytywny 2 1 1 6 1 11 

wpływ bardzo 

pozytywny 

1 0 1 1 1 4 

nie wiem 0 3 3 2 1 9 

liczba osób 8 6 6 15 4 39 

Źródło: Opracowanie własne. 
Uwaga:  W tabeli zaznaczono największe liczebności w poszczególnych grupach sektorów.  

Z zestawienia w tabeli 5. można wnioskować, że miejsce zamieszkania w istotny sposób 

wpływało na ocenę skutków planowania przestrzennego. Mieszkańcy miast metropolitalnych 

wskazują przede wszystkim na pozytywne skutki lub brak wpływu, podczas gdy mieszkańcy 

gmin wiejskich spodziewają się wpływu raczej negatywnego na funkcjonowanie 

reprezentowanych przez nich sektorów. Jednak  wartość statystyki testu Kruskala-Wallisa w 

tym przypadku wyniosła 3,195 (p=0,526), co oznacza brak podstaw do odrzucenia hipotezy o 

tym, że rozkłady ocen w grupach zdefiniowanych według miejsca zamieszkania respondenta 

nie różnią się w statystycznie istotny sposób. 

4.4. Procesy, które powinny wpływać na kształt planów przestrzennych Polskich Obszarów 

Morskich 

Respondenci zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie: Kto powinien mieć największy 

wpływ na ostateczny kształt planów przestrzennych Polskich Obszarów Morskich? Struktura 

odpowiedzi zaprezentowana została na rycinie 5.  
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Ryc. 5. Kto powinien mieć największy wpływ na ostateczny kształt planów przestrzennych 
Polskich Obszarów Morskich? 

Ranking odpowiedzi przedstawiał się następująco: 

1) 36% - powinna to być kombinacja procesów rynkowych i administracji morskiej z 

przewagą administracji morskiej; 

2) 31% - powinna to być kombinacja procesów rynkowych i administracji morskiej przy 

zachowaniu równorzędności obu elementów; 

3) 13% - procesy rynkowe, czyli firmy i inne podmioty (w tym obywatele i organizacje 

społeczne) korzystające z zasobów morza; 

4) 13% - administracja morska; 

5) 5% - powinna to być kombinacja procesów rynkowych i administracji morskiej z 

przewagą procesów rynkowych. 

Oznacza to, że 49% (36% + 13%) respondentów wskazuje na wiodącą rolę administracji 

morskiej, natomiast tylko 18% (13% + 5%) uważa, że ważniejszą rolę powinny odgrywać 

procesy rynkowe. 

Podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy wskazywana rola administracji i 

procesów rynkowych zależy od zadeklarowanej wiedzy o procesach planistycznych. W tabeli 

6. porównane są odpowiedzi w różnych grupach. 
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Tabela 6. Procesy które powinny wpływać na planowanie przestrzenne POM według 
poziomu wiedzy 

 Kto powinien mieć największy wpływ na 

ostateczny kształt planów przestrzennych Polskich 

Obszarów Morskich? 

wiedza  

liczba 

osób 

mała średnia duża 

administracja 3 1 1 5 

kombinacja z przewagą administracji 3,5 5,5 5 14 

kombinacja z przewagą procesów rynkowych 0 1 1 2 

procesy rynkowe 2 1 2 5 

równorzędna kombinacja 0,5 7,5 4 12 

nie wiem 0 1 0 1 

liczba osób 9 17 13 39 

Źródło: Opracowanie własne. 
Uwaga:  W tabeli zaznaczono największe liczebności w poszczególnych grupach. 

Do oceny, czy odpowiedzi są znacząco różne w zależności od zadeklarowanego poziomu 

wiedzy na temat planowania przestrzennego obszarów morskich wykorzystano test 

jednorodności chi-kwadrat. Statystyka tego testu wynosi χ2= 8,664 (p=0,628), co oznacza, że 

brak podstaw do odrzucenie hipotezy zerowej, że wybory są jednorodne we wszystkich 

trzech grupach zdefiniowanych pod względem poziomu wiedzy. Zatem nie zauważa się 

statystycznie istotnych różnic w wyborach procesów dla osób o różnym poziomie wiedzy. 

Również wynik testu Kruskala-Wallisa, dla którego statystyka z próby równa jest 3,593 

(p=0,464) wskazuje na brak podstaw do odrzucenia hipotezy, że wszystkie populacje mają 

takie same rozkłady. 

W kolejnym etapie analizy zbadano, czy wybór podmiotu, który powinien mieć największe 

znaczenie przy planowaniu przestrzennym zagospodarowania morza zależał od sektora 

działalności gospodarczej. W tabeli 7. zaprezentowano, jak kształtowały się odpowiedzi w 

zdefiniowanych grupach sektorów.  

Okazuje się, że najbardziej wyraźne zróżnicowanie odpowiedzi dało się zaobserwować w 

sektorze administracji publicznej i obsługi portu: w tym grupie większość respondentów 

(75%) opowiedziało się za kombinacją procesów rynkowych i administracji morskiej z 

przewagą administracji. W grupie związanej z rybołówstwem większość przeważały 

odpowiedzi za procesami rynkowymi (50%). 
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Tabela 7. Zróżnicowanie odpowiedzi, kto powinien być odpowiedziany za planowanie 
przestrzenne POM w zależności od sektorów 
 Kto powinien mieć największy 

wpływ na ostateczny kształt 
planów przestrzennych Polskich 

Obszarów Morskich? 

Sektory  
liczba 
osób 

 
grupa 1 

 
grupa 2 

 
grupa 3 

 
grupa 4 

 
grupa 5 

 
grupa 6 

administracja 1 0 2 1 0 0 4 

kombinacja z przewagą 
administracji morskiej 

2 2 2 1 1 6 14 

kombinacja z przewagą 
procesów rynkowych 

0 1 0 0 0 1 2 

procesy rynkowe 3 1 0 0 1 0 5 

równorzędna kombinacja 0 4 2 1 2 1 10 

liczba osób 6 8 6 3 4 8 35 

Źródło: Opracowanie własne. 
Uwaga:  W tabeli zaznaczono największe liczebności w poszczególnych grupach. 

Natomiast w sektorach związanych z wydobyciem, energetyką, żeglugą i turystyką 50% tej 

grupy opowiedziało się za kombinacją procesów rynkowych i administracji morskiej przy 

zachowaniu równorzędności obu elementów. Równorzędność obu elementów 

zadeklarowały również osoby reprezentujące ochronę środowiska. 

W celu zbadania statystycznej istotności różnic w odpowiedziach pomiędzy różnymi 

sektorami zastosowano test chi-kwadrat. Wartość statystyki z próby tego testu wyniosła 

χ
2=12,215, co przy wartości krytycznej równej 18,307 oznacza brak podstaw do odrzucenia 

hipotezy, że rozkłady ocen w porównywanych grupach sektorów nie różnią się w 

statystycznie istotny sposób.  

Dokonano również podziału wszystkich sektorów na dwie grupy: sektory typowo rynkowe 

(grupa 1 i grupa 2), sektory nierynkowe (pozostałe grupy). Również porównanie odpowiedzi 

w takich grupach nie pokazało statystycznie istotnej różnicy w rozkładach odpowiedzi 

(χ2=4,001 z wartością  p=0865). 

Ponownie należy zaznaczyć, że moc stosowanych testów statystycznych jest znacznie 

ograniczona z powodu małej liczebności jednostek w poszczególnych podgrupach.  

4.5. Struktura odpowiedzi na pozostałe pytania w ankietach  

W niniejszej części opracowania zaprezentowano zestawienie odpowiedzi na kilka 

wybranych pytań z ankiety, które nie zostały przeanalizowane powyżej.  
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Pytanie 12: „Czego Pan oczekuje od morskiego planowania przestrzennego?” 

1) Aby zagwarantować dzisiejszym i przyszłym użytkownikom możliwość korzystania z 

zasobów morza (32 głosy)  

2) Aby zachowało morze w dobrym stanie ekologicznym  (26 głosów) 

3) Aby zdefiniować kierunki i priorytety wykorzystania morza teraz i w przyszłości  (20 

głosów) 

4) Abym miał/a pewność na przyszłość jak prowadzić swoja działalność (10 głosów) 

5) Aby mi nie przeszkadzało prowadzić działalność gospodarczą (8 głosów) 

6) Abym miał/a zagwarantowaną przestrzeń morską na swoją działalność gospodarczą  (8 

głosów) 

7) Abym się dowiedział/a więcej na temat planów administracji morskiej (7 głosów) 

8) Abym się dowiedział więcej na temat potrzeb innych użytkowników (5 głosów) 

Oraz pojedyncze głosy na: 

- Zapewnienie funkcjonowania portów i przystani 

- Zapewnienie interesów istotnych dla państwa  

- Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa 

- Dostępność do zasobów dla gmin 

- Aby zapewnić zrównoważony rozwój gospodarki 

Pytanie 14: Każdy z respondentów odpowiadając na pytanie o to, co poza planami 

przestrzennymi ma wpływ na to co dzieje się na morzu mógł wskazać dowolną liczbę 

odpowiedzi. Wskazane odpowiedzi pozwoliły uszeregować wskazane opcje w następujący 

ranking: 

1) Polityki i przepisy związane z poszczególnymi sektorami – 33 głosy 

2) Ochrona środowiska związana z zasadą przezorności i wynikające z niej regulacje – 28 

głosów 

3) Firmy/podmioty wykorzystujące morze – 23 głosy 

4) Programy Unii Europejskiej – 21 głosów 

Pojedyncze głosy wskazywały również na: 

- natura, siła wyższa 

- regulacje wojskowe 

- ludzka chciwość i brak świadomości skończoności zasobów  
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Pytanie 15: Odpowiadając na pytanie o to, który ze wskazanych czynników powinien mieć 

największy wpływ na to, co dzieje się na morzu, (przy założeniu, że każda z osób wskazuje 

tylko jeden czynnik), respondenci wskazali następującą hierarchię czynników: 

1) 42,5% - Przepisy szczegółowe dotyczące gospodarowania zasobami morskimi (17 osób) 

2) 32,5% - Plany przestrzenne obszarów morskich (13 osób) 

3) 32,5% - Przepisy dotyczące ochrony dobrego stanu środowiska morskiego (13 osób) 

4) 5% - Decyzje indywidualnych podmiotów wykorzystujących morze (2 osoby) 

Pytanie 16: „Czy planowanie przestrzenne ograniczy możliwość prowadzenia działalności 

na morzu?” 

1) 62,5% - Niektórym ograniczy, a innym ułatwi (25 osób) 

2) 17,5% - Tak ograniczy w pewnym zakresie (7 osób) 

3) 5% - Tak bardzo ograniczy (2 osoby) 

4) 5% - Nie ograniczy, a nawet ułatwi (2 osoby) 

 

5. Druga grupa respondentów – reprezentatywna grupa z sektora rybołówstwo  

W badaniu udział wzięło 33 osoby deklarujących powiązanie z 11 różnymi sektorami. Udział 

poszczególnych sektorów zaprezentowany został na rycinie 6.   

 
Ryc. 6. Struktura respondentów w drugiej grupie pod względem sektorów 
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5.1. Czy deklarowany poziom wiedzy powiązany był ze znajomością planów i udziałem w 

spotkaniach? 

W celu zweryfikowania, czy deklarowany poziom wiedzy na temat zarówno procedur 

planistycznych jak i konsekwencji planów powiązany był ze znajomością jakiegokolwiek planu 

przestrzennego obszarów morskich oraz udziałem w jakimkolwiek spotkaniu związanym z 

planowaniem przestrzennym na morzu porównano odpowiedzi na odpowiednie pytania.  

Spośród wszystkich badanych osób w drugiej grupie 30 % (10 osób) wcześniej nie miało do 

czynienia z jakimikolwiek planami przestrzennymi obszarów morskich, ani nie uczestniczyło 

w spotkaniach konsultacyjnych w tym temacie. Natomiast 39 % (13 osób) zarówno czytało 

plany, jak i uczestniczyło w spotkaniach.  

Tabela 8. Charakter kontaktu z planowaniem przestrzennym na morzu 
 

Charakter kontaktu z planowaniem przestrzennym na morzu 

odsetek 

osób 

Tylko czytało lub miało w ręku jakiś plan przestrzenny obszarów morskich 12 % 

Tylko uczestniczyło w spotkaniu związanym z planowanie przestrzennym na morzu 18 % 

Miało do czynienia z planami i uczestniczyło w spotkaniach 39 % 

Nie miało do czynienia z planami ani nie uczestniczyło w spotkaniach 30 % 

Źródło: Opracowanie własne. 

Na pytanie o ocenę swojej wiedzy na temat procedur planistycznych połowa osób (33 %) 

oceniło swoją wiedzę jako średnią, 51 % zadeklarowało wiedzę niższą niż średnia, a 15 % 

wyższą niż średnia. 

Tabela 9. Kontakt z planowaniem przestrzennym na morzu, a subiektywna ocena 
posiadanej wiedzy w tym temacie 

 

Charakter kontaktu 

Ocena wiedzy o planowaniu  

Odsetek 

liczba 

osób żadna mała średnia duża pełna 

Czytały plany i uczestniczyły w spotkaniach 0 4 5 3 1 39% 13 

Tylko czytały plany 0 2 2 0 0 12% 4 

Tylko uczestniczyły w spotkaniach 1 0 4 1 0 18% 6 

Nie czytały planów i nie uczestniczyły w spotk. 2 8 0 0 0 30% 10 

Odsetek 9% 42% 33% 12% 3% 100%  

liczba osób 3 14 11 4 1   

Źródło: Opracowanie własne. 
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W tabeli 9. zaprezentowano rozkład deklaracji dotyczących dotychczasowego kontaktu z 

procedurami planistycznymi w powiązaniu z subiektywną oceną poziomu wiedzy na temat 

tych procedur.  

W celu sprawdzenia, na ile subiektywna ocena posiadanej wiedzy o procedurach 

planistycznych powiązana była ze znajomością planów oraz udziałem w spotkaniach 

konsultacyjnych wyliczono współczynnik korelacji rang ρ Spearmana. Wartość tego 

współczynnika wyniosła 0,573 i świadczy o statystycznie istotnej (p<0,05) dodatniej korelacji, 

czyli większy kontakt z procedurami planistycznymi wiązał się z wyższą oceną wiedzy na ten 

temat. Również wartość współczynnika τ  Kandalla równa 0,510 świadczy o statystycznie 

istotnej dodatniej zależności miedzy tymi cechami.  

Wyznaczono również statystykę chi-kwadrat, która przyjęła wartość χ2=15,900 i przy 

poziomie istotności równym 0,05 (wartość krytyczna = 9,48) oznacza, że należy odrzucić 

hipotezę zerową o braku zależności między kontaktami z procedurami planistycznymi, a 

oceną wiedzy na ten temat. Współczynnik zbieżności T Czuprowa w tym przypadku jest 

równy 0,491. Podobnie test Kruskala-Wallisa, którego wartość statystyki z próby wyniosła 

12,089 (p=0,002) świadczy o tym, że należy odrzucić hipotezę, że ocena poziomu wiedzy nie 

zależy w statystycznie istotny sposób od znajomości planów i udziału w spotkaniach 

konsultacyjnych.    

Przeprowadzone wnioskowanie statystyczne prowadzi do konkluzji, że subiektywna ocena 

poziomu wiedzy na temat procedur planistycznych przestrzeni morskiej była istotnie 

powiązana ze znajomością planów zagospodarowania oraz z udziałem w spotkaniach 

konsultacyjnych.  

Ponownie należy zauważyć, iż nie potwierdzono hipotezy, że osoby oceniające wysoko swoją 

wiedzę na temat procedur planistycznych w rzeczywistości nie znały planów, ani nie 

uczestniczyły w spotkaniach konsultacyjnych.  
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5.2. Ocena wiedzy na temat planowania przestrzennego obszarów morskich w różnych 

sektorach 

Sprawdzono również, w jaki sposób wiedza na temat zarówno procedur planistycznych jak i 

konsekwencji planów zależy od sektora, w którym zatrudniony był respondent. Na rycinie 7. 

zaprezentowano ranking przeciętnych ocen wiedzy zadeklarowanych w poszczególnych 

sektorach.  

 
Ryc. 7. Przeciętne oceny poziomu wiedzy na temat procedur planistycznych w różnych 
grupach sektorów 

Okazuje się, że największą wiedzę zadeklarowały osoby zatrudnione w ochronie środowiska, 

następnie w sektorze badań naukowych. Natomiast największa część respondentów w tej 

grupie, czyli osoby związane z rybołówstwem oceniła swoją wiedzę na temat procedur 

planistycznych na zdecydowanie niskim poziomie: ocena 1,45 przy minimalnej ocenie równej 

0 i maksymalnej równej 4.     

5.3. Przewidywany wpływ planowania przestrzennego na funkcjonowanie sektorów 

5.3.1. Ocena przewidywanego wpływu w zależności od poziomu wiedzy na temat 

planowania przestrzennego obszarów morskich 

Respondenci zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie „Czy uważa Pan/Pani że planowanie 

przestrzenne obszarów morskich wpłynie na funkcjonowanie sektora , który Pan/Pani 

reprezentuje?”. Jak zaprezentowano na rycinie 8. największa część respondentów, aż 16 

osób (48%) przewiduje, że planowanie przestrzenne obszarów morskich przyniesie 
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negatywne skutki dla funkcjonowania ich sektora (spośród nich 5 osób przewiduje wpływ 

bardzo negatywny). 3 osoby (9%) spodziewa się, że planowanie nie będzie miało istotnego 

znaczenia, a 6 osób (18%), że będzie miało skutki pozytywne (spośród nich jedna osoba 

spodziewa się wpływu bardzo pozytywnego).  

 
Ryc. 8. Ocena przewidywanego wpływu planowania przestrzennego obszarów morskich na 
funkcjonowanie różnych sektorów gospodarki  

W pierwszym etapie analizy ocen przewidywanego wpływu podjęto próbę znalezienie 

odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób te oceny zależały od wiedzy respondentów na temat 

planowania przestrzennego obszarów morskich. W tabeli 10. zaprezentowano rozkład 

odpowiedzi z uwzględnieniem obu zmiennych jakościowych. 

Tabela 10. Porównanie deklarowanej wiedzy na temat planowania przestrzennego 
obszarów morskich i oceny jego wpływu na funkcjonowanie sektorów 

 Wpływ  

nie wiem 

liczba osób 

negatywny brak pozytywny 

 

wiedza 

mała 6 3 2 5 16 

średnia 7 0 3 1 11 

duża 3 0 1 1 5 

liczba osób 16 3 6 7 32 

Źródło: Opracowanie własne. 

Daje się zauważyć, że niezależnie od subiektywnej oceny poziomu wiedzy na temat procedur 

planistycznych większość osób w każdej grupie spodziewa się skutków negatywnych. 

Negatywne skutki przewidywane są przez osoby oceniające swoją wiedzę jako małą (6 osób), 
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jako średnią (7 osób) i jako dużą (3 osoby). Natomiast pozytywne skutki przewidywane są 

przede wszystkim przez osoby oceniające swoja wiedzę jako średnią. 

Aby sprawdzić, czy zadeklarowany poziom wiedzy miał wpływ na ocenę przewidywanych 

skutków planowania przestrzennego dla funkcjonowania sektorów najpierw policzono 

współczynnik korelacji rang Spearmana. Wartość współczynnika jest równa -0,243, ale jest 

statystycznie nieistotna na poziomie istotności 0,05. Oznacza to, że w badanej grupie 

respondentów nie zauważa się statystycznie istotnej zależności między oceną 

przewidywanych skutków planowania przestrzennego dla funkcjonowania przede wszystkim 

sektora rybołówstwa, a poziomem wiedzy na temat procedur planistycznych.  

W celu udzielania odpowiedzi na pytanie, czy ocena przewidywanego wpływu planowania 

jest taka sama niezależnie od zadeklarowanej wiedzy na ten temat zastosowano dodatkowo 

test jednorodności chi-kwadrat. Przypomnijmy, że hipoteza zerowa w tym teście mówi o 

tym, że frakcje ocen są takie same niezależnie od zadeklarowanej wiedzy na temat 

planowania przestrzennego obszarów morskich. Odrzucenie tej hipotezy oznacza, że oceny 

przewidywanego wpływu zależą od poziomu wiedzy. Wartość statystyki z próby tego testu 

wyniosła χ2=4,411 podczas gdy wartość krytyczna jest równa 9,488. Oznacza to, brak 

podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, czyli poziom zadeklarowanej wiedzy nie wpływał w 

statystycznie istotny sposób na ocenę przewidywanych skutków planowania dla 

funkcjonowania sektora.  

5.3.2. Ocena przewidywanego wpływu w zależności od sektorów 

Kolejne pytanie badawcze dotyczy przewidywanego wpływu planowania przestrzennego 

obszarów morskich na poszczególne sektory gospodarki związane z morzem. W tabeli 11. 

zaprezentowano rozkład oceny przewidywanego wpływu w zdefiniowanych grupach 

sektorów.  

Najbardziej liczna grupa respondentów reprezentowała rybołówstwo, przetwórstwo ryb i 

akwakulturę  reprezentowana – 20 osób. Spośród nich 14 osób (ponad 70%) zadeklarowało, 

że spodziewają się negatywnego lub bardzo negatywnego wpływu planowania 

przestrzennego obszarów morskich na funkcjonowanie ich sektora. Zaledwie jedna osoba 

przypuszcza, że nie będzie miało ono wpływu.  
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Tabela 11. Ocena przewidywanego wpływu planowania przestrzennego na 
funkcjonowanie sektorów w zależności od sektora 

ocena  
wpływu 

 

Rybołówstwo 
przetwórstwo 

ryb 

Wydobycie, 
energetyka, 

żegluga, 
turystyka 

Badania 
naukowe 

Ochrona 
środowiska 

Administracja, 
obsługa portu 

wpływ bardzo 
negatywny 4 0 0 0 0 

wpływ 
negatywny 10 0 0 1 0 

nie wpłynie 1 1 0 0 1 

wpływ 
pozytywny 0 3 1 1 2 

wpływ bardzo 
pozytywny 0 0 1 0 0 

nie wiem 5 1 0 0 2 

liczba osób 20 5 2 2 5 

Źródło: Opracowanie własne. 
Uwaga:  W tabeli zaznaczono największe liczebności w poszczególnych grupach sektorów.  

W drugiej grupie, czyli w sektorach związanych z wydobyciem, energetyką, żeglugą i 

turystyką (5 osób), 3 osoby spodziewają się wpływu pozytywnego, a jedna osoba uważa, że 

nie będzie istotnego wpływu. Wśród równie nielicznej grupy reprezentującej administrację 

publiczną ocena wpływu jest pozytywne i neutralna.   

Przyporządkowując poszczególnym ocenom spodziewanego wpływu wartości od -2 (wpływ 

bardzo negatywny do 2 (wpływ bardzo pozytywny) wyznaczono przeciętne oceny w 

poszczególnych grupach sektorów. Ranking tych ocen zaprezentowano na rycinie  9.  

 
Ryc. 9. Przeciętne oceny przewidywanego wpływu planowania przestrzennego obszarów 
morskich na funkcjonowanie różnych sektorów gospodarki 
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Aby ocenić, czy przewidywany wpływ planowania przestrzennego obszarów morskich na 

funkcjonowanie sektorów różni się istotnie w zależności od sektora, ponownie zastosowano 

test jednorodności chi-kwadrat. Ze względu na małą liczebność próby oceny połączono w 

trzy warianty: wpływ pozytywny, brak wpływu i wpływ negatywny. Wartość statystyki chi-

kwadrat wyniosła χ2=0,822, co przy ośmiu stopniach swobody (wartość krytyczna = 15,507) 

oznacza brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, że frakcje ocen są takie same we 

wszystkich grupach sektorów. Współczynnik T Czuprowa oceniający zależność między oceną 

wpływu a rodzajem sektora jest dość wysoki i wynosi 0,522.  

Tabela 12. Ocena przewidywanego wpływu planowania przestrzennego na 

funkcjonowanie sektorów w zależności od miejsca zamieszkania 

 

zmienne 

gmina 

wiejska 

miast nie będące 

siedzibą powiatu 

stolica 

powiatu (nie 

metropolit.) 

Gdańsk, 

Gdynia, Sopot, 

Szczecin 

obszar 

metrop. poza 

stolicą 

liczba 

osób 

wpływ bardzo 

negatywny 

0 2 2 0 0 4 

wpływ negatywny 3 4 2 1 1 11 

brak wpływu 2 0 0 1 0 3 

wpływ pozytywny 0 2 1 1 1 5 

wpływ bardzo 

pozytywny 

0 0 0 1 0 1 

nie wiem 2 3 1 2 0 8 

liczba osób 7 11 6 6 2 32 

Uwaga:  W tabeli zaznaczono największe liczebności w poszczególnych grupach sektorów.  

Zbadano również w jaki sposób różniły się oceny przewidywanego wpływu w zależności od 

miejsca zamieszkania respondentów. Wyniki analizy zaprezentowane zostały w tabeli 12.  

Z zestawienia w tabeli 12. można wnioskować, że miejsce zamieszkania w pewien sposób 

wpływało na ocenę skutków planowania przestrzennego. Zauważa się przede wszystkim, że 

mieszkańcy gmin wiejskich i miast nie będących siedzibą powiatu spodziewają się wpływu 

raczej negatywnego na funkcjonowanie reprezentowanych przez nich sektorów. Również 

stolice powiatów nie metropolie przewidują wpływ negatywny. 
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5.4. Procesy, które powinny wpływać na kształt planów przestrzennych Polskich Obszarów 

Morskich 

Również respondenci drugiej grupy zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie: Kto powinien 

mieć największy wpływ na ostateczny kształt planów przestrzennych Polskich Obszarów 

Morskich? Struktura odpowiedzi zaprezentowana została na rycinie 10.  

 
Ryc. 10. Kto powinien mieć największy wpływ na ostateczny kształt planów przestrzennych 
Polskich Obszarów Morskich? 

Ranking odpowiedzi przedstawiał się następująco: 

1) 35% - powinna to być kombinacja procesów rynkowych i administracji morskiej przy 

zachowaniu równorzędności obu elementów; 

2) 29% - powinna to być kombinacja procesów rynkowych i administracji morskiej z 

przewagą administracji morskiej; 

3) 23% - powinna to być kombinacja procesów rynkowych i administracji morskiej z 

przewagą procesów rynkowych; 

4) 10% - administracja morska; 

5) 0% - procesy rynkowe, czyli firmy i inne podmioty (w tym obywatele i organizacje 

społeczne) korzystające z zasobów morza. 

Oznacza to, że 39% (29% + 10%) respondentów wskazuje na wiodącą rolę administracji 

morskiej, natomiast 23% uważa, że powinna być to kombinacja procesów rynkowych i 
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administracji z przewagą procesów rynkowych. Żaden z respondentów nie wskazała tylko na 

procesy rynkowe.  

Podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy wskazywana rola administracji i 

procesów rynkowych zależy od zadeklarowanej wiedzy o procesach planistycznych. W tabeli 

13. porównane są odpowiedzi w różnych grupach. 

Tabela 13. Procesy które powinny wpływać na planowanie przestrzenne POM według 
poziomu wiedzy 

 Kto powinien mieć największy wpływ na 
ostateczny kształt planów przestrzennych Polskich 

Obszarów Morskich? 

wiedza  
liczba 
osób 

mała średnia duża 

Administracja 0 2 1 3 

kombinacja z przewagą administracji 3 5 1 9 

kombinacja z przewagą procesów rynkowych 7 0 0 7 

procesy rynkowe 0 0 0 0 

równorzędna kombinacja 6 3 2 11 

nie wiem 1 0 0 1 

liczba osób 17 10 4 31 

Źródło: Opracowanie własne. 
Uwaga:  W tabeli zaznaczono największe liczebności w poszczególnych grupach. 

Do oceny, czy odpowiedzi są znacząco różne w zależności od zadeklarowanego poziomu 

wiedzy na temat planowania przestrzennego obszarów morskich wykorzystano test 

jednorodności chi-kwadrat. Statystyka tego testu wynosi χ2=12,923 (p=0,105), co oznacza, że 

brak podstaw do odrzucenie hipotezy zerowej, że wybory są jednorodne we wszystkich 

trzech grupach zdefiniowanych pod względem poziomu wiedzy. Zatem nie zauważa się 

statystycznie istotnych różnic w wyborach procesów dla osób o różnym poziomie wiedzy. 

Również wynik testu Kruskala-Wallisa, dla którego statystyka z próby równa jest 5,932 

(p=0,204) wskazuje na brak podstaw do odrzucenia hipotezy, że wszystkie populacje mają 

takie same rozkłady i potwierdza wniosek o niezidentyfikowaniu wpływu zadeklarowanego 

poziomu wiedzy na ocenę kto powinien w największym stopniu wpływać na planowanie 

przestrzenne POM. 

W kolejnym etapie analizy zbadano, czy wybór procesu, który powinien mieć największe 

znaczenie przy planowaniu przestrzennym zagospodarowania morza zależał od sektora 

działalności gospodarczej. W tabeli 14. zaprezentowano, jak kształtowały się odpowiedzi w 

zdefiniowanych grupach sektorów.  
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Tabela 14. Zróżnicowanie odpowiedzi, kto powinien być odpowiedziany za planowanie 
przestrzenne POM w zależności od sektorów 

Kto powinien mieć największy 
wpływ na ostateczny kształt 

planów przestrzennych Polskich 
Obszarów Morskich? 

Sektory  
liczba 
osób 

 
grupa 1 

 
grupa 2 

 
grupa 4 

 
grupa 5 

 
grupa 6 

administracja 2 0 0 0 1 3 

kombinacja z przewagą 
administracji morskiej 

6 2 1 0 0 9 

kombinacja z przewagą 
procesów rynkowych 

6 1 0 0 0 7 

procesy rynkowe 0 0 0 0 0 0 

równorzędna kombinacja 5 0 1 0 4 10 

liczba osób 19 3 2 0 5 29 

Źródło: Opracowanie własne. 
Uwaga:  W tabeli zaznaczono największe liczebności w poszczególnych grupach. 

W sektorze reprezentowanym przez największą liczbę respondentów (rybołówstwo) 42% 

(10%+32%) osób wskazało na wiodącą rolę administracji publicznej. 26% z tych osób uważa, 

że  powinna to być kombinacja procesów rynkowych i administracji morskiej przy 

zachowaniu równorzędności obu elementów. Spośród pięciu osób reprezentujących 

administrację publiczną 4 osoby również wskazały na równorzędną rolę administracji i 

procesów rynkowych.  

W celu zbadania statystycznej istotności różnic w odpowiedziach pomiędzy różnymi 

sektorami zastosowano test chi-kwadrat. Wartość statystyki z próby tego testu wyniosła 

χ
2=10,757, co przy wartości krytycznej równej 16,918 oznacza brak podstaw do odrzucenia 

hipotezy, że rozkłady ocen w porównywanych grupach sektorów nie różnią się w 

statystycznie istotny sposób.  

6. Porównanie wyników ankiet dla dwóch grup respondentów 

Kolejny etap analizy polegał na porównaniu wyników ankiet z dwóch spotkań: spotkania 

konsultacyjnego i badania przeprowadzonego wśród rybaków wskazanych przez urzędników. 

Z pierwszej grupy wybrano tylko osoby związane z sektorami niekomercyjnymi, czyli z: 

administracją, ochroną środowiska, badaniami naukowymi oraz obroną narodową (27 osób). 

Druga grupa ograniczona została tylko do osób związanych rybołówstwem (20 osób) i osób 

pracujących w sektorach wydobywczym, energetycznym, w żegludze i turystyce (4 osób). 
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Pierwszą kwestią uwzględnioną w porównaniu była ocena przewidywanych skutków 

planowania przestrzennego obszarów morskich dla funkcjonowania sektora. W tabeli 15. 

zaprezentowany został rozkład ocen w dwóch analizowanych grupach. 

Tabela 15. Ocena przewidywanego wpływu planowania przestrzennego na 
funkcjonowanie sektorów  

 
sektory 

wypływ  
ilość 
osób 

bardzo 
negatywny 

 
negatywn

y 

 
brak 

 
pozytywny 

bardzo 
pozytywny 

 
nie wiem 

sektory 
komercyjne z 

przewagą rybaków 

 
4 

 
10 

 
2 

 
2 

 
0 

 
6 

 
24 

sektory 
niekomercyjne 

 
0 

 
3 

 
7 

 
8 

 
2 

 
6 

 
26 

ilość osób 4 13 9 10 2 12 50 

Źródło: Opracowanie własne. 
Uwaga:  W tabeli zaznaczono największe liczebności w poszczególnych grupach sektorów.  

Aby ocenić, czy przewidywany wpływ planowania przestrzennego obszarów morskich na 

funkcjonowanie sektorów różni się istotnie w zależności od sektora, zastosowano test 

jednorodności chi-kwadrat porównując wyniki w obu grupach respondentów. Ze względu na 

małą liczebność próby oceny połączono w trzy warianty: wpływ pozytywny, brak wpływu i 

wpływ negatywny. Wartość statystyki chi-kwadrat wyniosła χ2=15,166, co przy dwóch 

stopniach swobody (wartość krytyczna=5,991) oznacza odrzucenie hipotezy zerowej, że 

frakcje ocen są takie same we obu grupach sektorów. Zatem przewidywane skutki 

planowania przestrzennego obszarów morskich dla funkcjonowania sektorów komercyjnych 

i niekomercyjny różnią się w statystycznie istotny sposób. Respondenci z sektora 

komercyjnego reprezentowanego przede wszystkim przez rybaków w większości 

spodziewają się negatywnych skutków planowania przestrzennego na funkcjonowanie ich 

sektora, podczas gdy reprezentanci sektorów niekomercyjnych przewidują skutki pozytywne.  

Przeciętna ocena skutków w sektorze rybołówstwo to -0,89 (przy założeniu, że wpływ bardzo 

negatywny to -2, a wpływ bardzo pozytywny to +2), a w sektorach niekomercyjnych to 0,45 

(patrz rycina 11). 
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Ryc. 11. Przeciętne oceny przewidywanego wpływu planowania przestrzennego obszarów 
morskich na funkcjonowanie sektorów 

Porównano również odpowiedzi na pytanie o procesy, które powinny mieć największy wpływ 

na ostateczny kształt planów przestrzennych Polskich Obszarów Morskich. Rozkład 

odpowiedzi przedstawiony został w tabeli 16. 

Tabela 16. Zróżnicowanie odpowiedzi, kto powinien być odpowiedziany za planowanie 
przestrzenne POM 

Kto powinien mieć największy wpływ 
na ostateczny kształt planów 

przestrzennych Polskich Obszarów 
Morskich? 

sektory komercyjne 
z przewagą rybaków 

 
sektory niekomercyjne 

 
liczba 
osób 

administracja 2 4 6 

kombinacja z przewagą administracji 
morskiej 

8 11 19 

kombinacja z przewagą procesów 
rynkowych 

7 1 8 

procesy rynkowe 0 2 2 

równorzędna kombinacja 6 6 12 

nie wiem 1 1 2 

liczba osób 24 25 49 

Źródło: Opracowanie własne. 
Uwaga:  W tabeli zaznaczono największe liczebności w poszczególnych grupach sektorów.  

W sektorach komercyjnych najwięcej (42%) osób wskazuje na przeważającą rolę 

administracji morskiej w planowaniu przestrzennym, 29% uważa, że powinna to być 

kombinacja procesów rynkowych i administracji z przewagą procesów rynkowych, a 25%  

sądzi, że oba elementy powinny odgrywać równorzędną rolę. 

Osoby związane z sektorami niekomercyjnymi w przeważającej większości wskazują na to, że 

kluczową rolę powinna mieć administracja morska (56%), natomiast 24% uważa, że zarówno 
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procesy rynkowe i administracja morska powinny być w równym stopniu odpowiedzialne za 

planowanie przestrzenne POM.  

 
Ryc. 12a. Procesy które powinny wpływać na planowanie przestrzenne POM w dwóch 
grupach sektorów 

 
Ryc. 12b. Procesy które powinny wpływać na planowanie przestrzenne POM w dwóch 
grupach sektorów 

W celu zbadania statystycznej istotności różnic w odpowiedziach pomiędzy dwiema grupami 

sektorów zastosowano test chi-kwadrat. Wartość statystyki z próby tego testu wyniosła 

χ
2=7,623, co przy wartości krytycznej równej 9,488 oznacza brak podstaw do odrzucenia 

hipotezy, że rozkłady ocen w porównywanych grupach sektorów nie różnią się w 

statystycznie istotny sposób. Wyznaczono także statystykę testu Kruskala-Wallisa. Wyniosła 

ona 2,314 (p=0,128), co świadczy o tym,  że brak podstaw do odrzucenia hipotezy o takich 



  

35 

    

samych rozkładach odpowiedzi w obu typach sektorów – odpowiedzi statystycznie rzecz 

biorąc nie różnią się.  

Można zatem stwierdzić, że zarówno respondenci związani z sektorem komercyjnym, jak i z 

sektorem niekomercyjnym uważają, że ostateczny kształt planów zagospodarowania 

przestrzennego Polskich Obszarów Morskich powinien być efektem współdziałania procesów 

rynkowych i administracji morskiej z przewagą administracji morskiej. W żadnej z obu 

ankietowanych grup, również w podzielę na sektory komercyjny i niekomercyjny, nie 

odnotowano znaczącej liczby głosów, która wiodącą rolę w planowaniu przestrzeni morskiej 

przypisywałaby procesom rynkowym 

7. Podsumowanie 

W opracowaniu przedstawiono statystyczny opis wyników badania ankietowego, którego 

celem była analiza percepcji polityki planowania Polskich Obszarów Morskich. Wyniki te 

mogą być podstawą do dalszej analizy i wyciągania wniosków dla naukowców oraz osób 

zaangażowanych w planowanie przestrzeni morskiej w Polsce. 
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