
 
                                                               A N K I E  T A 
 
Zwracam się z uprzejmą  prośbą o poświęcenie kilku minut na wypełnienie niniejszego dokumentu. 
 
                        Działalność organizacji pozarządowych w Polsce jest istotną cechą społeczeństwa 
obywatelskiego oraz czynnikiem aktywizującym społeczności  lokalne.  
Coraz częściej postrzegana jest przez samorządy jako waŜny partner w realizacji zadań i potrzeb 
społecznych. Społeczności poddawane są ocenie i analizie we wszystkich obszarach 
funkcjonowania, w tym równieŜ w obszarze działalności non – profit.  
Na terenie Ciechanowskiej Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego działają ludzie ze 
społecznikowską pasją skupieni w organizacjach których problemy chcielibyśmy poznać i być 
moŜe z czasem wspólnie na Forum niwelować. 
                        Udzielenie odpowiedzi na zawarte w ANKIECIE pytania z pewnością będą pomocne 
w doskonaleniu współpracy z administracją zespoloną oraz lokalną. 
Po dokonaniu badań ilościowych [ zestawienia tabelaryczne ] oraz jakościowych [ analiza 
wypowiedzi ]  opinię prześlę do kaŜdej organizacji od której otrzymałam zwrotną pocztą ankietę. 
Materiał  będzie   referowany  na posiedzeniu Ciechanowskiego Forum oraz na Radzie do Spraw 
Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Mazowieckim.  
Zasada udzielania odpowiedzi na postawione pytania jest bardzo prosta. W odpowiedniej rubryce 
naleŜy wstawić po prostu „ X”a w czterech przypadkach przypomnieć sobie fakty .  
 
                                                                                                               Zapraszam do współpracy... 
Pytanie  1 
 

 Lp.                                 Status organizacji           TAK 

    1. Organizacja pozarządowa [  wpisana tylko  do rejestru KRS ]  

    2. Organizacja pozarządowa o statusie działalności poŜytku publicznego   

 
Pytanie  2 
 

 Lp.              Zasięg terytorialny oddziaływania organizacji             TAK 

   1.  Lokalny [ gminny, miejski ]  

   2.  Ponadlokalny / regionalny  

   3.  Wojewódzki  

   4.  Ogólnopolski   

 
Pytanie  3 
 

 Lp.   Organizacja współpracuje z:              TAK 

  1.  Urzędem Gminy  

  2.  Starostwem Powiatowym/Urzędem Miasta  

  3.  Urzędem Marszałkowskim  

  4.  Urzędem Wojewódzkim  

  5. Innymi instytucjami [ jakimi ?] 
 

 



 
JeŜeli odpowiedź na punkt 5 [ inne instytucje ] jest pozytywna proszę  wymienić z jakimi  
?...................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................... 
 
Pytanie 4 
 
 Lp.             Współpraca z wymienionymi w pytaniu 3  instytucjami  polega na ? TAK  

  1.  Forma pozafinansowa   

   -  konsultacje społeczne   

   - udział w konferencjach,seminariach, szkoleniach itp.   

   - wsparcie informacyjne,techniczne, organizacyjne zadań statutowych   

   2. Forma finansowa  

   - wspieranie zadania publicznego wraz z udzielaniem dotacji na 
     dofinansowanie jego realizacji 

 

   - realizacja zadań zleconych na zasadzie „ umowy partnerskiej „  

    3. Inne formy [ wymień jakie ? ] 
 
 
 

 

 
 
Pytanie 5 
 

 Lp.     Czy organizacja ubiegała się o środki na 

  działalność statutową ? 

      TAK            NIE 

   1.   W Urzędzie Gminy   

   2.   W Starostwie Powiatowym / Urzędzie Miasta   

   3.   W Urzędzie Marszałkowskim   

   4.   W  Urzędzie Wojewódzkim   

   5    Z  funduszy Unii Europejskiej   

   6.   W innych instytucjach, organizacjach, funduszach    

 
 
JeŜeli  odpowiedź na  punkt 5 jest pozytywna „ TAK”  proszę podać nazwę instytucji lub 
organizacji    oraz rok .........................................................................................................................          
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 



Jeśli w pytaniu 5 została zakreślona przynajmniej jedna odpowiedź „NIE”, proszę wypełnić tabelę: 
 

 

Lp. 

Czy powodem 

rezygnacji  z ubiegania 

się o środki  był: 

Urząd 

Gminy 

Starostwo 

Powiatowe/ 

Urząd Miasta 

Urząd 

Marszałkowski 

Urząd 

Wojewódzki 

Inne 

instytucje, 

organizacje 

 
 1. 

Brak dostępu do 
informacji  o moŜliwości 
uzyskania funduszy 

     

 2. Trudności z 
wypełnieniem wniosku 

     

 
 3. 

Informacja o braku 
środków na realizację 
celów statutowych 
organizacji 

     

 4. Wystarczające środki 
własne organizacji 

     

 5.  Inne powody [ wymień 
jakie ? ] 
 
 
 
 

 

 
 
Jeśli w pytaniu 5 zakreślono przynajmniej jedną odpowiedź „TAK”,  proszę wypełnić tabelę 
poniŜej: 
 

Lp. Jaki był efekt ubiegania 

się o dotację? 

Urząd  

Gminy 

Starostwo 

Powiatowe/ 

Urząd Miasta 

Urząd  

Marszałkowski 

Urząd 

Wojewódzki 

Inne 

instytucje, 

organizacje 

 1. Otrzymano dotację 
we wnioskowanej 
wysokości 

     

 2. Otrzymano dotację 
zgodnie ze wskaźnikami 
% oferty konkursowej 

     

 3. Otrzymano dotację nie 
zapewniającą realizację 
projektu [ przy udziale 
środków własnych ] 

     

 4. Nie otrzymano dotacji      

 5.  Inny [ wymień jaki ? ] 
 
 
 
 

 

 



Pytanie 6 
 

Lp Przyczyny  problemów  

z rozliczeniem dotacji  

to: 

Urząd  

Gminy 

Starostwo 

Powiatowe/ 

Urząd Miasta 

Urząd 

Marszałkowski 

Urząd 

Wojewódzki 

Inne 

instytucje, 

organizacje 

 
1. 

Brak moŜliwości 
wydatkowania środków 
na pozycje nie ujęte w 
kosztorysie a powstałe 
w czasie realizacji 
zadania ? 

     

 
2. 

Przekroczenia kwot 
poszczególnych pozycji 
kosztorysu 

     

 
3. 

Nie wydanie w pełnej 
wysokości przyznanej 
dotacji 

     

 
4. 

Niezgodność wydatków 
z regulaminem oferty 
konkursowej 

     

 5. Inne problemy [ jakie ? ] 
 
 
 

 

 
 
Pytanie  7 
 

Czy   problem z pozyskaniem  lub rozliczeniem dotacji zniechęcił  Waszą 

Organizację  do ubiegania się o środki  w przyszłości? 

 

TAK NIE  

 

 
Pytanie  8 
 
 

 

Lp. 

Czy Wasza organizacja  potrzebuje profesjonalnego  wsparcia  w  

zakresie: 
TAK NIE 

 1. Otrzymywania w odpowiednim  terminie  informacji o ogłaszanych 
konkursach  

  

 2. Napisania wniosku o dotację   

 3. Kompletowania  niezbędnych dokumentów [ załączników ]   

 4. Ewentualnej pomocy przy rozliczaniu otrzymanej dotacji   

 
 
 
 



 
Pytanie 9 
 

 

 

Lp. 

 Co utrudnia  współpracę z 

 administracją? 

Urząd 

Gminy 

Starostwo 

Powiatowe/ 

Urząd 

Miasta  

Urząd 

Marszałkowski  

Urząd 

Wojewódzki 

Inne 

instytucje, 

organizacje 

 1. Utrudnienia komunikacyjne 
[brak moŜliwości dojazdu, 
wysokie koszty podróŜy] 

     

 2. Niezrozumiałe lub trudne do 
realizacji procedury 

     

 3. Załatwianie jednej sprawy w 
wielu miejscach 

     

 4. Zbieranie licznych 
dokumentów [niezbędnych 
do załatwienia sprawy] 

     

 5  brak dostępu do bieŜącej 
 informacji   

     
 

 6. Inne  przyczyny[ jakie ? ]  
 
 
 

 
 
Pytanie 10 
 
Jeśli w czasie wypełniania dokumentu pojawiły się uwagi i  spostrzeŜenia ,  wykraczające  poza 
zakres pytań zawartych w ANKIECIE,  proszę wpisać  poniŜej: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
Pytanie  11   
Proszę wymienić najwaŜniejsze przedsięwzięcia realizowane przez Waszą Organizację na rzecz 
środowiska lokalnego ? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................



............................................................................................................................................................... 
Pytanie 12 
 

Czy na obszarze  administracyjnym Waszego działania jest podpisany 

program współpracy władzy samorządowej z organizacjami 

pozarządowymi? 
 

   

 TAK 

 

   NIE 

 
 
Pytanie 13 
 

Lp. Czy organizacja    TAK     NIE 

 1. Posiada własny lokal  
[np. siedziba  Biura Zarządu]? 

  

  2. Grzecznościowo korzysta z pomieszczeń samorządu bądź instytucji 
zaprzyjaźnionej  

  

  3. Utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich ?   

  4. Otrzymuje darowizny [ w tym 1% od podatku dochodowego ]?   

 
 
Na zakończenie proszę o podanie  pełnej nazwy , adresu , łączności telefonicznej i elektronicznej .  
Udostępnienie pełnej informacji  ułatwi  nawiązanie w przyszłości  bezpośredniego kontaktu z 
członkami Waszej Organizacji.  
Zapewniam  całkowitą anonimowość przy przy dokonywaniu analizy przesłanego materiału.  
 
 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
 
 
 
                                                                                                                    Dziękuję 
 
            BoŜenna Śliwczak – Galanciak  
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