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ANKIETA DLA POLSKICH I POLONIJNYCH ORGANIZACJI/INSTYTYCJI/MEDIÓW NA WSCHODZIE 
 

I. Informacje o organizacji 
1. Imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail osoby  

do kontaktu…………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Liczba członków organizacji……………………………………………………………………………………………… 

3. Jaki jest zasięg działań Państwa organizacji? 

a) lokalny (1 miejscowość)   b) ponadlokalny (kilka miejscowości) 

c) regionalny     d) krajowy 

4. Czy Państwa organizacja posiada oddziały/filie?  NIE/TAK 

(Ile? Gdzie? – proszę podać ich lokalizacje)……………………………………………………………………….. 

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

5. W jakich dziedzinach organizacja prowadzi działalność (proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które 
dotyczą Państwa organizacji) 

a) oświata i edukacja: 

-szkoła 

-przedszkole 

- organizacja kursów j. polskiego 

- organizacja kursów i szkoleń dla dorosłych innych niż j. polskiego  

(proszę napisać jakich?)…………………………………………………………………………………………………. 

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

-inna działalność edukacyjna (proszę napisać jaka?) 

................................................................................................................................................................ 

b) działalność kulturalna, w tym: 
- prowadzenie domu kultury 

- prowadzenie grupy teatralnej 

- prowadzenie zespołu wokalnego (chór, zespół ludowy) 

- literatura: (odczyty, kluby dyskusyjne, spotkania literackie, itp.) 

- sztuki plastyczne (np. organizacja wystaw, konkursy plastyczne, spotkania z artystami) 

- promocja polskiej kultury i dziedzictwa kulturowego (np. odczyty, wykłady, publikacje) 

- promocja wiedzy o historii Polski (np. odczyty, wykłady, publikacje, klub dyskusyjny) 

- inna działalność w dziedzinie kultury (proszę napisać jaka?)……………………………………………………… 

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

c) sport 

d) turystyka 

e) działalność charytatywna, w tym opieka i pomoc społeczna 

inna działalność (proszę napisać jaka?)……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Proszę wymienić 3 najważniejsze przedsięwzięcia/wydarzenia zrealizowane przez Państwa organizację  
w latach 2010-2015 oraz liczbę uczestników/odbiorców tych wydarzeń. 

i. ………………………………………………………………………………………………….................................... 
………………………………………………………………………………………………….................................... 
liczba uczestników……………………………… 

ii. ………………………………………………………………………………………………….................................... 
………………………………………………………………………………………………….................................... 
liczba uczestników……………………………… 

iii. ………………………………………………………………………………………………….................................... 
………………………………………………………………………………………………….................................... 
liczba uczestników……………………………… 
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II. Informacje na temat współpracy organizacji z innymi podmiotami 
7. Jak Państwo oceniają współpracę i wsparcie swej działalności ze strony polskich placówek dyplomatycznych 

na terenie Państwa kraju zamieszkania? 
a) Źle 
b) Dostatecznie 

c) Dobrze 
d) Bardzo dobrze 

Proszę krótko uzasadnić swoją opinię…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. Czy Państwa organizacja korzystała ze wsparcia finansowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub Senatu 

RP 
a) Nie 
b) Tak (proszę podać 1-3 przykładów przedsięwzięć realizowanych przy wsparciu finansowym MSZ lub 

Senatu RP)………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Czy Państwa organizacja współpracuje z polskimi samorządami (gminą/powiatem/województwem)? 
a) Nie 
b) Rzadko 
c) Tak, prowadzi stałą współpracę 
Proszę wymienić polskie samorządy partnerskie……………………………………………………………………… 
………………………………………………...................................................................................................... 

10. Czy Państwa organizacja współpracuje z innymi organizacjami/instytucjami polonijnymi  
w Państwa kraju zamieszkania? 
a) nie 
b) rzadko 
c) często 
Proszę podać liczbę organizacji/instytucji partnerskich………………………………. 

11. Czy Państwa organizacja współpracuje z innymi organizacjami/instytucjami polonijnymi działającymi w innych 
krajach (poza Polską 

a) nie 
b) rzadko 
c) często 

Proszę podać liczbę organizacji/instytucji partnerskich w innych krajach?……………………………. 
12.  Czy Państwa organizacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi/instytucjami w Państwa kraju 

zamieszkania, innymi niż polonijne? 
a) nie 
b) rzadko 
c) często 
13. Czy Państwa organizacja współpracuje z organizacjami mającymi swą siedzibę w Polsce 

a) TAK (proszę odpowiedzieć na pytania nr 14-21, a następnie na pytania nr 24-27) 
b) NIE  (proszę przejść BEZPOŚREDNIO do odpowiedzi na pytania nr 22-27) 

 
14. Proszę wymienić organizacje w Polsce, z którymi współpracuje Państwa organizacja 

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

15. Jaką formę ma współpraca z organizacjami/instytucjami w Polsce (proszę wskazać wszystkie odpowiedzi, 
które dotyczą Państwa organizacji) 
a) Udział w projektach realizowanych przez organizacje/instytucje w Polsce 
b) Realizacja projektów własnych, do których zapraszane są polskie organizacje/instytucje 
c) Wsparcie finansowe lub rzeczowe udzielane Państwa organizacji przez polskie organizacje/instytucje 
d) Wsparcie eksperckie udzielane Państwa organizacji przez polskie organizacje/instytucje 
e) Inne (proszę wymienić inne jakie?)…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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16. Proszę wskazać dziedziny współpracy z organizacjami/instytucjami w Polsce (proszę wskazać wszystkie 
odpowiedzi, które dotyczą Państwa organizacji) 

a) oświata i edukacja: 
b) działalność kulturalna oraz promocja wiedzy o historii Polski  
c) sport 
d) turystyka 
e) działalność charytatywna, w tym opieka i pomoc społeczna 
f) inna dziedziny (proszę napisać jakie?).................................................................................................... 

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

17. Państwa współpraca z organizacjami mającymi swą siedzibę w Polsce ma charakter: 
a) incydentalny (rzadki, przypadkowy) 
b) nieregularny 
c) stały (stałe partnerstwo) 

18. Czy partnerstwo oparte jest na podstawie umowy lub listu intencyjnego: TAK/NIE 
19. Proszę podać liczbę wspólnych projektów/przedsięwzięć zrealizowanych z organizacjami mającymi siedzibę 

w Polsce  
a) W latach 1990-2004…………………………… 
b) W latach 2004-2014…………………………… 

20. Proszę wymienić 3 najważniejsze projekty/przedsięwzięcia Państwa organizacji zrealizowane z organizacjami 
mającymi siedzibę w Polsce.  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

21. Jak oceniają Państwo dotychczasową współpracę z organizacjami mającymi siedzibę w Polsce?  
a) Źle 
b) Dostatecznie 
c) Dobrze 
d) Bardzo dobrze 
Proszę krótko uzasadnić swoją opinię…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
Pytania 22-23 dotyczą organizacji, które nie realizowały dotąd współpracy z organizacjami mającymi siedzibę 
w Polsce. 
 

22. Proszę wskazać, dlaczego Państwa organizacja nie podjęła dotąd współpracy z organizacjami mającymi 
siedzibę w Polsce  
a) Nie było to dla organizacji potrzebne. 
b) Nie było okazji do współpracy. 
c) Nie było propozycji współpracy ze strony polskich partnerów. 
d) Organizacja chciała nawiązać współpracę, ale brak było zainteresowania współpracą ze strony polskich 

partnerów. 
e) Brak możliwości nawiązania współpracy ze względów organizacyjnych. 
f) Inne przyczyny (jakie?)………………………………………………………………………………………….. 

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

23. Czy Państwa organizacja chciałaby nawiązać współpracę z organizacjami mającymi siedzibę w Polsce  
w najbliższej przyszłości? 
 
TAK/NIE 

____________________________________________________________________________________ 
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III. Identyfikacja czynników rozwoju współpracy polskich i polonijnych organizacji na Wschodzie z 

instytucjami/organizacjami w Polsce. 
 

24. Jakie widzą Państwo przeszkody w rozwoju współpracy polskich i polonijnych organizacji na Wschodzie z 
instytucjami/organizacjami w Polsce. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
 

25. Jakie są Państwa potrzeby i oczekiwania w zakresie współpracy z instytucjami/organizacjami w Polsce 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………. 

26. W jakiej formie najchętniej podjęliby Państwo współpracę z instytucjami/organizacjami  
w Polsce 

a) Udział w projektach realizowanych przez organizacje/instytucje w Polsce 
b) Współpraca w ramach projektów własnych 
c) Wsparcie finansowe lub rzeczowe udzielane Państwa organizacji przez polskie organizacje/instytucje 
d) Wsparcie eksperckie udzielane Państwa organizacji przez polskie organizacje/instytucje 
e) Inne (proszę wymienić inne oczekiwane formy współpracy)…………………………………………………….. 

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

 
27. Jakie są potrzeby w zakresie specjalistycznych szkoleń dla pracowników Państwa organizacji w zakresie 

współpracy z instytucjami/organizacjami w Polsce. 
a) Formalno-prawne uwarunkowania współpracy z instytucjami/organizacjami w Polsce. 
b) Źródła pozyskiwania zewnętrznego finansowania współpracy z instytucjami/organizacjami w Polsce. 
c) Zarządzanie projektami. 
d) Miękkie kompetencje, umiejętności interpersonalne  
e) Zarządzanie organizacją pozarządową - rozwój potencjału wewnętrznego organizacji pozarządowej. 
f) Inne (jakie?) 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W BADANIU 


