
ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I GRUP NIEFORMALNYCH,  

W KTÓRYCH DZIAŁAJĄ MIESZKAŃCY ZDUŃSKIEJ WOLI 

Pełna nazwa organizacji 

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

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

Nr wpisu do KRS lub innego rejestru* 

……………………………………………………… 

Data rozpoczęcia działalności 

…………………………………………………………………………. 

Forma organizacji (proszę wstawić znak x) 

 Fundacja  Klub sportowy 

 Stowarzyszenie  Organizacja kościelna 

 Stowarzyszenie zwykłe  Grupa nieformalna 

 Stowarzyszenie kultury 

fizycznej 

 Inna, jaka? 

………………………………………………………… 

Czy organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego? *          tak                          nie  

Adres siedziby* 

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

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

Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż siedziba) 

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

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

 

Telefon…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

www……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Funkcja oraz imię i nazwisko osoby kierującej organizacją lub imię i nazwisko lidera grupy 

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

Czy Państwa organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego?* 

        nie               tak, w zakresie: 

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

Czy Państwa organizacja prowadzi działalność gospodarczą? * 

        nie               tak, w obszarze (prosimy wpisać PKD): 

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

Uprzejmie prosimy o podanie danych liczbowych 

Liczba członków organizacji/grupy ogółem   

a. w tym mieszkańców Zduńskiej Woli  



Szacunkowa liczba odbiorców działań Państwa organizacji/grupy  

a. w tym mieszkańców Zduńskiej Woli  

Liczba pracowników na umowy cywilno-prawne*  

Liczba wolontariuszy*  

Liczba zawodników ogółem (dotyczy klubów sportowych)  

a. w tym mieszkańców Zduńskiej Woli  

Główne źródło przychodów (serdecznie prosimy zaznaczyć 3 najważniejsze odpowiedzi oraz podać 
orientacyjny procentowy udział w rocznym budżecie) * 

Składki członkowskie …………………. % 

Dotacje z miasta Zduńska Wola …………………. % 

Dotacje i granty z innych źródeł …………………. % 

Odpłatna działalność pożytku publicznego (statutowa) …………………. % 

Działalność gospodarcza …………………. % 

Sponsorzy/darowizny …………………. % 

Inne, jakie? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………. % 

Uprzejmie prosimy zaznaczcie Państwo, jak oceniacie ogólną kondycję Waszej organizacji/grupy 

bardzo dobrze  trudno 

powiedzieć 

 

raczej dobrze  raczej źle  

średnio  bardzo źle  

Z kim chcielibyście Państwo współpracować, aby efektywniej realizować cele, jakie stawiacie przed 
swoją organizacją/grupą? 

biznes  urzędy  

media  szkoły  

kościół  inne organizacje pozarządowe  

radni  osoby prywatne  

Czy znacie Państwo „Program współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2021”? 

        tak               nie 

W jakich szkoleniach najchętniej wzięliby Państwo udział? 

pozyskiwanie funduszy dla 

organizacji 

 współpraca z wolontariuszami  

zarządzanie organizacją  zakładanie organizacji  

księgowość dla organizacji  działania w Internecie  

zarządzanie finansami 

organizacji 

 inne, jakie? …………………………… 

………………………………………………. 

 



………………………………………………. 

Które z Państwa działań lub/i projektów są dzisiaj dla Was najważniejsze? 

 

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

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

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

Jakich działań, które mogłyby wesprzeć Waszą organizację/grupę, oczekujecie Państwo od 
Prezydenta Miasta Zduńska Wola? 

 

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

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

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

Z których planowanych usług Inkubatora Inicjatyw Społecznych przy ul. Łaskiej 38 skorzystaliby 
Państwo najchętniej? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

nieodpłatne korzystanie z 

pomieszczeń Inkubatora 

 udzielanie małych grantów (dotacji 

finansowych do 10 lub 5 tys. zł) 

 

adres siedziby organizacji  baza wolontariuszy  

adres do korespondencji  bezpłatne szkolenia  

wsparcie administracyjne 

(np. pisanie pism, druk 

materiałów, kontakty z 

urzędami) 

 integrujące spotkania z innymi 

organizacjami 

 

wparcie w pisaniu 

wniosków o 

granty/dotacje/inne 

 przechowywanie materiałów  

pomoc w zakładaniu 

organizacji (wybór formy 

działania, praca nad 

statutem, rejestracja) 

 informowanie i przypominanie o 

obowiązkach prawnych i finansowych 

organizacji 

 

Inne, jakie? ………………………………………… 

……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

*nie dotyczy grup nieformalnych 



Dodatkowych informacji udziela Anna Paszkiewicz-Banaś, inspektor Biura Strategii i Rozwoju Miasta 

Urzędu Miasta Zduńska Wola, tel. 43 825 02 22, e-mail: a.paszkiewicz@zdunskawola.pl. 

Serdecznie prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety do 30 kwietnia 2021 r. na adres 

a.paszkiewicz@zdunskawola.pl lub dostarczenie do Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 13, 

budynek nr 4, pokój 412. Możecie Państwo również zatelefonować pod numer 43 825 02 22,  

a upoważniony pracownik Urzędu Miasta odbierze od Państwa ankietę ze wskazanego przez Was 

miejsca w dogodnym dla Państwa terminie.  

UWAGA! Ankietę można wypełnić również przez Internet, wchodząc na stronę: 

https://zdunskawola.pl/ankiety/ankieta-iis/.  

Serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety. 

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie 
informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. 
Stefana Złotnickiego 12, tel.: 43 825 02 00, e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: 
iod@zdunskawola.pl bądź telefonicznie 43 825 02 82. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Zduńska Wola oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Zduńska Wola. 
Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia. Szczegółowy cel 
przetwarzania danych dotyczy wypracowania optymalnej ścieżki rozwoju usług Inkubatora Inicjatyw Społecznych, 
zlokalizowanego przy ul. Łaskiej 38, 98-220 Zduńska Wola. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ww. celu. 

4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa tj. organom administracji publicznej lub podmiotom działającym na zlecenie 
organów administracji publicznej w zakresie obowiązujących przepisów lub innym podmiotom przetwarzającym 
dane na podstawie umów powierzenia, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych 
osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne i inne. Dane osobowe nie będą 
przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów 
międzynarodowych. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), tj. przez okres 1 roku . W przypadku 
przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu bądź do 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do: a) 
dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia; b) sprostowania danych, na 
podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia; c) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 ogólnego 
rozporządzenia. 

Ponadto w przypadku przetwarzania danych  na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan także prawo do: a) 
usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia; b) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 
ogólnego rozporządzenia. 

7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu 
prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje niemożliwością udziału w badaniu. 

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
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