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Raport z przeprowadzonej ankiety on-line 

Wprowadzenie: 

Ankieta została przeprowadzona on-line w terminie od 03.06.2020 do 12.06.2020. 

Skierowana została do organizacji pozarządowych z obszarów wiejskich Podkarpacia. 

Została upubliczniona na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”  

oraz portalu Facebook. Prośba o jej wypełnienie została przesłana do członków LGD, 

orgnizacji pozarządowych z którymi współpracuje nasze stowarzyszenie oraz 25 innych 

lokalnych grup działania z Podkarpacia. Sformułowano 10 pytań.  

 

I. Pełna treść ankiety:  

Badanie potrzeb NGO z Podkarpacia 
Szanowni Państwo,  

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” zaprasza organizacje pozarządowe z obszarów wiejskich Podkarpacia do  udziału w ankiecie pt. "Badanie potrzeb NGO z 

Podkarpacia". Przygotowaliśmy 10 pytań, a ich wyniki w formie raportu zostaną upublicznione na naszej stronie internetowej oraz na naszym profilu na portalu społecznościowym 

Facebook. Wyniki zostaną wykorzystane w przygotowywanych przez nas wnioskach o dofinansowanie stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby.  

Prosimy o rozpowszechnienie ankiety wśród znajomych organizacji, która jest dostępna online i całkowicie anonimowa.  

Link do ankiety dostępny do 12.06.2020 do godz. 16.00 

 

Dziękujemy za poświęcony czas! 

*Wymagane 

Forma prawna organizacji pozarządowej: * 

fundacja 
stowarzyszenie KRS 
stowarzyszenie zwykłe (zarejestrowane w starostwie) 
kościelna osoba prawna 
klub sportowy 
KGW (zarejestrowane) 
OSP (KRS) 
związki stowarzyszeń, federacje 
Okres działalności podmiotu: * 

do roku 
1-2 lata 
3 -5 lat 
6-10 lat 
11 i więcej lat 
Siedziba organizacji: * 

wieś 
miasto do 2000 mieszkańców 
miasto od 2001 do 5000 mieszkańców 
miasto od 5001 do 10 000 mieszkańców 
miasto powyżej 10 000 mieszkańców 
Obszar terytorialny działalności, skala działania: * 

sołectwo/miasto/wioska 
gmina 
powiat 
region (więcej niż 1 powiat) 
województwo 
kraj 
Europa i świat 
Jakie są najważniejsze potrzeby Twojej organizacji (wskaż maksymalnie 2 odpowiedzi): * 

lokalowe 
sprzętowe 
ludzkie 
szkoleniowe 
usługi doradcze specjalistyczne (prawnik, księgowa, RODO, itp.) 
finansowe 
Inne: 

 

Jakie potrzeby materialne odczuwa Twoja organizacja? (wskaż maksymalnie 2 odpowiedzi): * 

sala do przeprowadzenia walnego zebrania członków czy posiedzenia 
sala szkoleniowa wyposażona w multimedialny sprzęt do przeprowadzenia szkolenia, spotkania, warsztatów, z zapleczem sanitarnym i kuchennym 
sprzęt, który można wynająć – rzutnik, ekran, laptop itp. 
miejsce do bezpiecznego przechowywania i archiwizacji dokumentacji 
Inne: 

 

Jakie są główne źródła przychodów Twojej organizacji? (wskaż maksymalnie 2 odpowiedzi):  * 

działalność gospodarcza 
źródła samorządowe 
fundusze unijne 
zagraniczne źródła publiczne spoza UE 
składki członkowskie 
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darowizny 
zbiórki publiczne 
Inne: 

 

Jakie są problemy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych? (wskaż maksymalnie 2 odpowiedzi):  * 

nadmiernie rozbudowana biurokracja oraz skomplikowane formalności związane z pozyskaniem i korzystaniem ze środków 
obawy przed nadmiernymi kontrolami ze strony organów państwa, sankcjami oraz zagrażające organizacji zmiany w prawie 
brak środków na wkład własny 
Inne: 

 

Z jakiego zakresu podnoszenia kompetencji zespołu chciałaby skorzystać Twoja organizacja? (wskaż maksymalnie 2 odpowiedzi): * 

szkolenia z fundraisingu 
szkolenia z budowania wizerunku organizacji 
szkolenia z zarządzania finansami 
szkolenia z współpracy z biznesem 
szkolenia z współpracy z samorządem 
warsztaty z przygotowywania wniosku o dofinansowanie wraz z budżetem 
szkolenia z zakresu nowych technologii, np. szkoleń on line, webinariów 
Inne: 

 

Z jakiego zakresu doradztwa chciałaby skorzystać Twoja organizacja? (wskaż maksymalnie 2 odpowiedzi):  * 

prawne 
księgowe 
marketingowe 
Inne: 

 

Jaką formę usług doradczych preferuje Twoja organizacja?: * 

doradztwo online 
doradztwo w siedzibie organizacji 
Czy Twoja organizacja doświadcza z powodu COVID-19 trudności lub wręcz brak możliwości realizacji działań? (w przypadku opcji "Tak", proszę o wyjaśnienie w 

pozycji "Inne") * 

Tak 
Nie 
Inne: 

 

Czy Twoja organizacja prowadzi działalność ekonomiczną: * 

Nie 
Tak – gospodarczą 
Tak - odpłatną statutową 
Jakie są Twoim zdaniem główne bariery i wyzwania w prowadzeniu działalności ekonomicznej przez organizacje pozarządow e (wskaż maksymalnie 2 odpowiedzi): * 

brak wiedzy, szczególnie z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu i prawa podatkowego i obawy z tym związane 
brak pomysłu na „biznes” 
brak współpracowników 
brak środków finansowych na start 
Inne: 

 

Prześlij 
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II. Wyniki przeprowadzonych badań: 

 

 

Ankietę wypełniło 58 osób, z czego największą grupę stanowiły stowarzyszenia zrejestrowane w KRS. 

Największą grupę ankietowanych stanowiły organizacje doświadczone, które na obszarach wiejskich 

działają od ponad 11 lat.  
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Zdecydowana większość badanych to organizacje posiadające siedzibę na wsi.  

 

Ponad 41 % to organizacje, które swoją działalnością obejmują obszar większy niż powiat. Warto 

zauważyć, że dużą grupę, bo ponad 43% stanowią ngo działające na terenie 1 gminy lub 1 powiatu.  

 

Wśród najważniejszych potrzeb organizacji wskazano potrzeby finansowe (63,8%), ludzkie (31%), 

usługi specjalistyczne (29,3%) oraz potrzeby lokalowe (25,9%). Trudności związane z zapewnieniem 

materialnego funkcjonowania organizacji są od lat najbardziej dotkliwymi bolączkami organizacji. 

Rośnie natomiast waga problemów związanych z kapitałem ludzkim organizacji pozarządowych: 

organizacje borykają się z brakiem osób gotowych do zaangażowania i utrzymaniem personelu oraz 

wypaleniem liderów. 
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Wśród potrzeb na jakie wskazali ankietowani pierwsze miejsce zajmuje odpowiedź nr 2: sala 

szkoleniowa wyposażona w multimedialny sprzęt do przeprowadzenia szkolenia, 

spotkania, warsztatów, z zapleczem sanitarnym i kuchennym. Drugą potrzebą według 

ważności jest miejsce do bezpiecznego przechowywania i archiwizacji dokumentacji.  

 

Główne źródło dochodów ngo stanowią fundusze unijne (62,1%), kolejno: składki członkowskie 

(37,9%) oraz źródła samorządowe (32,8%). Nasuwa się zatem stwierdzenie, że organizacje bardzo 

mocno uzależnione są od zewnętrznych źródeł finansowania jakimi są dotacje. 

miejsce do bezpiecznego przechowywania i archiwizacji 

dokumentacji 

własna sala i biurko do prowadzenia działalności 

finanse na wkład własny 

środki finansowe potrzebne na remont lokalu 

sala szkoleniowa wyposażona w multimedialny sprzęt 

......dokumentacji 
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Wśród ankietowanych dominuje przekonanie, iż to nadmiernie rozbudowana biurokracja oraz 

skomplikowane formalności związane z pozyskaniem i korzystaniem ze środków, a także brak 

środków własnych stanowi największą przeszkodę w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.  

 

 

Z pewnością stan pandemii w Polsce i na świecie wpłynął na to, że największe zapotrzebowanie 

ankietowani zgłosili na szkolenia z zakresu nowych technologii, np. szkoleń on line, webinariów. 

Świadczy to o tym, że do tej pory nie zwracaliśmy na to uwagi i stanowi to aktualnie ważne wyzwanie 

w pracy organizacji pozarządowych. Ponadto, ankietowani wskazali na potrzeby szkoleń z zakresu 

pozyskiwania środków finansowanych oraz współpracy, przede wszystkim z biznesem.  

obawy przed nadmiernymi kontrolami ... 
... strony organów państwa, sankcjami 

oraz zagrażające organizacji zmiany w 
prawie 
......dokumentacji 
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Potrzeby doradcze – specjalistyczne wyartykułowane w pytaniu nr 5 (Jakie są najważniejsze potrzeby 

Twojej organizacji) znalazły potwierdzenie w powyższych odpowiedziach. Zdecydowanie dominuje 

doradztwo prawne i księgowe. 

 

 

 

Większa część organizacji preferuje doradztwo w siedzibie organizacji, ¼ doradztwo on-line. 
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Prawie tyle samo organizacji doświadcza, co i nie odczuwa wpływu COVID-19 na swoją działalność. 

Zgłaszane problemy to najczęściej spadek dochodów oraz brak możliwości realizacji zaplanowanych 

wydarzeń w związku z ograniczeniami. 

 

Pośród badanych organizacji ponad połowa (56,9%) nie prowadzi żadnej działalności ekonomicznej, 

20,7 % prowadzi działalność gospodarczą, a blisko ¼ działalność odpłatną statutową. To bardzo 

podobna sytuacja, jak w całym kraju: 23% dochodów ngo stanowi działalność gospodarcza i odpłatna 

(źródło: Raport Stowarzyszenia Klon/Jawor z 2018 z kolejnej edycji badania kondycji polskich 

stowarzyszeń i fundacji. Przeprowadzone przez na próbie 1300 ngo). 



9 
 

 

Głównym powodem nie podejmowania aktywności ekonomicznej przez organizacje są: brak wiedzy, 

szczególnie z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu i prawa podatkowego i obawy z tym 

związane (50%) oraz brak środków finansowych na start (53,4%). Na uwagę zasługuje też zgłaszany 

przez badanych brak współpracowników.  

 

 


