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Projekt „MOCna SIEĆ” realizowany jest ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz 

Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

  
KWESTIONARIUSZ ANKIETY 

 
Szanowni Państwo, 
 
w związku z badaniem kondycji Kół Gospodyń Wiejskich, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą  
o wypełnienie poniższego kwestionariusza. 
 
Niniejsze narzędzie ma na celu zdiagnozowanie sytuacji i potrzeb Kół Gospodyń Wiejskich funkcjonujących  
w woj. warmińsko-mazurskim. Informacje uzyskane od Państwa posłużą jako materiał do przygotowania 
raportu obrazującego stan i potrzeby Kół Gospodyń Wiejskich funkcjonujących w regionie.  
 
Wnioski wynikające z zebranego materiału posłużą do zbudowania systemu wsparcia odpowiadającego na 
problemy i potrzeby Kół Gospodyń Wiejskich w regionie.  Raport dostępny będzie na stronie internetowej 
www.terazmy.org. Zostanie również przesłany do kluczowych instytucji kierujących wsparcie do Kół Gospodyń 
Wiejskich w Województwie Warmińsko – Mazurskim.  
 
Z góry dziękujemy za współpracę i poświęcony czas! 
 

I. DANE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH 

 
1* Odpowiedź jest mile widziana, ale jeśli chcą Państwo zachować anonimowość nie trzeba pisać nazwy Koła i 
informacji dot. danych teleadresowych. 

Nazwa Koła*1 (odpowiedź jest mile widziana, ale jeśli chcą Państwo zachować anonimowość nie trzeba pisać nazwy 

Koła i informacji dot. danych teleadresowych) 

 

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

 

Forma prawna Koła Gospodyń Wiejskich (możliwość zaznaczenia więcej niż 1 odpowiedzi) 

o grupa nieformalna (nie jest nigdzie zarejestrowane) 
o zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
o zarejestrowane w KRS jako stowarzyszenie 
o zarejestrowane w rejestrze Starostwa Powiatowego jako stowarzyszenie zwykłe 
o zrzeszone w Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 

 

Jeśli KGW zarejestrowane jest w  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to czy funkcjonowało 

przed formalną rejestracją wcześniej w ramach innych struktur? 

o Nie 
o Tak, (jakich? ………………………………………………………………………………………………………..) 
o Nie dotyczy 
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Poniżej znajduje się 15 szczegółowych pytań dotyczących sytuacji i potrzeb Kół Gospodyń Wiejskich. 

Prosimy o udzielanie odpowiedzi zgodnie z dodatkowymi wskazówkami podanymi  

w wybranych pytaniach. 

1. Jaki był przychód Koła za ostatni zamknięty rok budżetowy? (proszę podać kwotę) 

…………………………………………………….. (zł.) 

 

2. Jaka jest ogólna liczba członków i struktura wieku KGW  (stan na dzień 30.06.2021 r.): 

………………………..,  w tym mężczyzn: ……….. 

 

Wiek 
Proszę podać liczbę 

członków 

poniżej 20 lat 

 

 

21 – 40 lat 

 

 

41-60 lat 

 

 

61 lat i więcej 

 

 

 

 

Jeśli w poprzednim pytaniu wybrano odpowiedź TAK, proszę wskazać powody zmiany formy prawnej lub 

powody rejestracji w ARIMR? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) 

o dodatkowe środki na działania (pomoc finansowa z ARiMR) 
o potrzeba sformalizowania działań Koła 
o większe możliwości działania 
o inne (jakie?...............................................................................................................................) 

 
Czas powstania Koła  

 

data założenia…………………………..…. /data rejestracji…………………………………. 

 
Adres siedziby Koła * Adres do 

korespondencji* 

Dane kontaktowe  

(e-mail, nr tel.)* 

Imię  

i nazwisko osoby 

wyznaczonej do 

kontaktu * 

    

Powiat, w której ma siedzibę 

KGW: 

 

Gmina, w której ma siedzibę 

KGW: 
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3. Czy i ilu zatrudniacie Państwo pracowników (stan na dzień 30.06.2021 r.): 

 

Forma umowy Liczba osób zatrudnionych 

zgodnie z daną formą 

Umowa o pracę  

Umowa cywilnoprawna 

(zlecenie, dzieło) 

 

Porozumienie wolontariackie  

 

4. Proszę wskazać 3 główne powody powołania Koła Gospodyń Wiejskich, do którego Pani/Pan 

należy? 

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………................................................................................... 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Proszę wskazać, 3 główne obszary, którymi zajmuje się Koło Gospodyń Wiejskich, do którego 

Pani/Pan należy? 

o rękodzieło, inne sztuki plastyczne (jakie?……………………………………………………………………………) 

o  organizacja zajęć/warsztatów/edukacja 

o  prowadzi zespół ludowy – śpiewaczy, taneczny, teatralny, inny (jaki?.................................................) 

o  promocja lokalnego produktu (jaki?....................................................................................................................) 

o  kulinaria 

o  organizacja wycieczek/pielgrzymek/ wyjazdów 

o  współorganizacja świąt/imprez (jakich?..........................................................................................................) 

o  rekonstruuje historię i tradycje regionu 

o  inne (jakie?.....................................................................................................................................................................) 

 

6. Jakie aktywności podejmuje Koło Gospodyń Wiejskich, do którego Pani/Pan należy? (proszę 

wskazać 3 podejmowane cyklicznie/stale) 

o bierze udział w lokalnych imprezach (jakich?.................................................................................................) 

o organizuje lokalne imprezy (jakich?....................................................................................................................) 

o bierze udział w konkursach lokalnych (jakich?..............................................................................................) 

o bierze udział w konkursach wojewódzkich/regionalnych (jakich?.......................................................) 

o inne (jakie?......................................................................................................................................................................) 

 

7. Z kim/z jakimi instytucjami współpracuje Koło Gospodyń Wiejskich, do którego Pani/Pan 

należy? (proszę wskazać 3, z którymi współpracuje regularnie) 

o Gmina, powiat 

o instytucje kulturalno-oświatowe (jakie?..........................................................................................................) 

o Ochotnicza Straż Pożarna 

o inne KGW 

o parafia 

o Lokalna Grupa Działania (LGD) 

o Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) 

o organizacje pozarządowe 

o inne instytucje (jakie?.............................................................................................................) 
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8. Z jakimi trudnościami mierzy się Koło Gospodyń Wiejskich, do którego Pani/Pan należy? (proszę 

wskazać 3, które występują najczęściej) 

o problemy z finansowaniem działań 

o  niewiele członków 

o  brak wsparcia ze strony gminy 

o  brak zainteresowania młodych osób członkostwem w Kole  

o  brak własnego lokalu 

o  brak wolnego czasu członków Koła 

o  konkurencja innych kół 

o  inne trudności (jakie?..................................................................................) 

o  nie mamy żadnych trudności 

 

9. W jaki sposób Koło Gospodyń Wiejskich, do którego Pani/Pan należy finansuje swoje działania? 

(proszę wskazać wszystkie źródła, z których Koło korzysta) 

o  ze składek członkowskich 

o  z dotacji gminy 

o  ze sprzedaży lokalnych produktów 

o  nagrody z konkursów 

o wypożyczenie naczyń 

o sponsorzy 

o ze środków UE 

o ze środków LGD 

o pomoc finansowa z ARiMR 

o inne granty (jakie?......................................................................................................................................) 

o przez „barter” z lokalnymi instytucjami (jakie rodzaju?................................................................) 

o w inny sposób (jaki?....................................................................................................................) 

 

10. Z jakich narzędzi służących do komunikacji i promocji swoich działań korzysta Koło Gospodyń 

Wiejskich? (proszę wskazać  wszystkie wykorzystywane narzędzia) 

o strona internetowa 

o profil w portalu społecznościowym (np. Facebook) 

o organizowanie spotkań 

o udział w lokalnych lub branżowych wydarzeniach 

o wywieszanie plakatów  

o obecność w mediach tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) 

o wysyłka e-mail, newsletter 

o wysyłka listów tradycyjnych 

o inne (jakie?..................................................................................................................................) 

 

11. Jeśli Koło Gospodyń Wiejskich prowadzi stronę internetową lub profil w portalu w mediach 

społecznościowych to jakie są cele, dla którego publikuje w Internecie? (proszę wskazać 3 

odpowiedzi) 

o żeby poinformować o swoich działaniach 

o żeby pochwalić się swoimi osiągnięciami, poinformować o efektach swoich działań 

o żeby pozyskać nowych członków 

o żeby znaleźć darczyńców 

o żeby prowadzić przejrzystą działalność 

o żeby zrekrutować uczestników do projektów 

o żeby pozyskać wolontariuszy do działań 

o inne (jakie?....................................................................................................................................) 
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12. Jaką aktualnie sytuację ma Pana/Pani Koło Gospodyń Wiejskich? (Prosimy oceń w skali od 1 do 

5 , gdzie 1 oznacza bardzo nisko, a 5 bardzo wysoko) 

o jesteśmy rozpoznawalni w regionie (od 1 do 5) ………….. 

o mamy stabilną sytuację finansową (od 1 do 5) …………. 

o stale poszerzamy swoją ofertę o nowe produkty (od 1 do 5) …………. 

o jesteśmy  partnerem dla samorządu (od 1 do 5) …………. 

o jest ciągle popyt na nasze usługi (od 1 do 5) …………. 

o inna, jakia?........................................................................................................................................................................... 

(od 1 do 5) …………. 

 

13. Gdzie spotykają się członkowie Koła Gospodyń Wiejskich, do którego Pani/Pan należy? (proszę 

wskazać jedną odpowiedź) 

o nie posiadamy miejsca do spotkań 

o w świetlicy wiejskiej 

o zaplecze ochotniczej straży pożarnej  

o w innym miejscu (jakim?.............................................................................................................................................) 

 

14. Jakiego wsparcia potrzebuje Koło Gospodyń Wiejskich, do którego Pani/Pan należy? (proszę 

wskazać 3 rodzaje potrzebnego wsparcia) 

o edukacji  na temat źródeł finansowania KGW 

o edukacji na temat możliwości nawiązywania partnerstw lokalnych z samorządem, prywatnym 

biznesem, organizacjami pozarządowymi 

o edukacji na temat prowadzenia księgowości w KGW 

o edukacji prawnej na temat prowadzenia KGW 

o poszerzenia wiedzy na temat skutecznej komunikacji wewnętrznej między członkami Koła 

o wsparcia w działaniach informacyjno – promocyjnych KGW 

o mapy miejsc targów, wydarzeń w województwie gdzie koło mogłaby się zaprezentować 

o zaangażowania samorządu w działanie KGW 

o edukacji z zakresu dziedzictwa kulturowego regionu 

o warsztatów praktycznych z zakresu rękodzieła i kulinariów 

o Inne, jakie?........................................................... 

 

15. Jakie formy wsparcia są dla Państwa najbardziej atrakcyjne? (proszę wskazać 3 rodzaje form 

wsparcia) 

o wyjazdowe szkolenie 

o szkolenie on-line 

o doradztwo indywidualne 

o materiały informacyjne, szkoleniowe w wersji papierowej 

o materiały informacyjne, szkoleniowe w wersji elektronicznej 

o wizyta studyjna u innych Kół Gospodyń Wiejskich 

o inne, jakie? ………………………………………………………………………………………………. 

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie kwestionariusza ankiety. 

 

 


