
Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta 
Ząbki na lata 2007-2015

Urząd Miasta w Ząbkach wspólnie z ekspertami Szkoły Głównej Handlowej w 
Warszawie  oraz  powołanym  w  lipcu  b.r.  Konwentem  ds.  Strategii  Rozwoju  Miasta 
Ząbki opracowuje Strategię Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015.

Jest  mam  niezmiernie  miło  zaprosić  Państwa  –  przedstawicieli  organizacji 
pozarządowych działających na terenie Miasta Ząbki - do uczestnictwa w niniejszym 
przedsięwzięciu. 

Badania mają charakter anonimowy. Kwestionariuszy nie należy podpisywać. Po 
wprowadzeniu do komputera kwestionariusze zostaną zniszczone.  
    

Dziękujemy za uważne i  rzetelne  udzielenie odpowiedzi  na pytania zawarte w 
kwestionariuszu.  Państwa  praca  pomoże  nam  w  wiarygodnym  i  rzetelnym 
sformułowaniu celów Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015.

                                 Autorzy badań



KWESTIONARIUSZ ANKIETY

Wszystkie  zawarte  w  kwestionariuszu  pytania  są  anonimowe  i  służą  wyłącznie  celom  badawczym.  
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi w wybranym polu znakiem „X” chyba, że informacja w danym pytaniu  
stanowi inaczej. Dziękujemy!

1. Proszę podać rok założenia organizacji
…………………………………………………….

2. Czy Pana/ Pani organizacja działa tylko na obszarze Ząbek?
□ tak
□ nie

3. Proszę wskazać, które z podanych poniżej elementów administracji są właściwe dla 
Pana/Pani organizacji:
 □ własne pomieszczenia biurowe
 □ wynajmowane pomieszczenie biurowe
 □ zatrudniony pracownik administracyjny
 □ zatrudnionych przynajmniej dwóch pracowników administracyjnych
 □ własne powierzchnie lokalowe pozwalające na realizację celów statutowych
 □ wynajmowane powierzchnie lokalowe pozwalające na realizowanie celów statutowych
 □ nie posiada żadnego z powyżej wskazanych elementów 

4. Czy Pana/Pani organizacja prowadzi działalność gospodarczą?
 □ tak
 □ nie

5. Proszę wymienić dwa główne źródła majątku organizacji, którą Pan/Pani reprezentuje:
 □ składki członkowskie
 □ darowizny
 □ wpływ z ofiarności publicznej
 □ zapisy
 □ dotacje
 □ dochody z działalności gospodarczej
 □ dobra i nieruchomości nabyte za środki wymienione powyżej

6.  Jak  odbiera  Pan/Pani  proces  pozyskiwania  zewnętrznych  środków  finansowych  na 
działalność statutową organizacji, którą Pan/Pani reprezentuje?
 □ bardzo prosty
 □ stosunkowo prosty
 □ raczej trudny
 □ bardzo trudny

7.  Czy  organizacja,  którą  Pan/Pani  reprezentuje,  korzystała  z  następujących  źródeł 
finansowego wsparcia działalności statutowej (Proszę zaznaczyć znakiem „x” wybrane opcje odpowiedzi)
 □ fundusze strukturalne
 □ budżet samorządu terytorialnego
 □ budżet państwa
 □ sponsorzy prywatni
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 □ granty/dotacje innych fundacji i stowarzyszeń
8. Proszę określić, co zdaniem Pana/Pani, stanowi utrudnienie w pozyskiwaniu zewnętrznych 
środków finansowych na działalność statutową organizacji pozarządowych?

1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………

9.  Czy  korzysta  Pan/Pani  ze  szkoleń  dotyczących  pozyskiwania  zewnętrznych  środków 
finansowych na działalność organizacji pozarządowych?
 □ tak
 □ nie (Proszę przejść do pyt.11)

10. Proszę określić w przybliżeniu w ilu szkoleniach uczestniczył(a) Pan/Pani od roku 2004?
……………………………………………………………………………………………

11.  Czy  organizacja,  którą  Pan/Pani  reprezentuje,  współpracuje  z  innymi  organizacjami 
pozarządowymi na terenie Ząbek?
 □ tak 
 □ nie

12. Czy uważa Pan/Pani, że władze samorządowe Ząbek wspierają organizacje pozarządowe 
działające na obszarze miasta? 
 □ tak 
 □ nie
Jeśli tak, proszę podać, w jakim zakresie:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

13.  Czy  organizacja,  którą  Pan/Pani  reprezentuje,  korzysta/korzystała  ze  wsparcia 
finansowego pochodzącego z budżetu miasta?
 □ tak
 □ nie

14. Proszę wskazać  dwa istotne zdaniem Pana/Pani  elementy,  które władze samorządowe 
Ząbek powinny wprowadzić do zakresu współpracy z sektorem pozarządowym w Ząbkach:

1 ……………………………………………………………………………………………
2 ……………………………………………………………………………………………

15.  Proszę  wymienić  najważniejsze  Pani/Pana  zdaniem  problemy,  z  którym  państwa 
organizacja styka się funkcjonując na terenie Miasta Ząbki.

1…………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………………………… 
4…………………………………………………………………………………………… 
5…………………………………………………………………………………………… 
6…………………………………………………………………………………………… 
7…………………………………………………………………………………………… 
8……………………………………………………………………………………………
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