RADA TOWARZYSTW NAUKOWYCH

ANKIETA
Część informacyjna

NAZWA ORGANIZACJI: ………………………………………………………………………………….
................................................................................. .........................
ADRES:.............................................................. .................................
.................................................. ........................................................
..........................................................................................................
ST RONA INTE RNETOW A: …………………………………………………………….....
TELEFON: …………………………………………………………………………………….
E-MAIL: ………………………………………………………………………………………..
ROK POWSTANIA/WPISANIA DO REJESTRU:
CZY ORGANIZACJA POSIADA:
(wpisać x przy właściwej pozycji)

LICZBA

1

NIP

REGON

Członków: ……………………………………

KONTO BANKOWE

CZY JEST ORGANIZACJĄ
POŻYTKU PUBLICZNEGO

Pracowników (etaty)…………………….

FUNKCJE, STOPNIE LUB TYTUŁY NAUKOWE, IMIONA I NAZWISKA CZŁONKÓW ZARZĄDU:
........................................................................................................................
.........…………………………………………………………………………………………………………….
..................................................................................................... ...................
.........…………………………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................
.........…………………………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................
.........…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… …
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Czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą? (wpisać x przy właściwej pozycji)
tak

nie

Formy działalności gospodarczej: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
z innymi organizacjami:
Czy organizacja współpracuje
z:

z samorządem:
z grupami nieformalnymi:

(wpisać tak lub nie)

z innymi instytucjami, jeśli tak, to z jakimi?

Posiadane zasoby

……………………………………………………………………………………………………….
składki członkowskie
dotacje z gminy/powiatu
dotacje i granty z innych źródeł w tym z MNiSzW
sponsorzy
własny lokal
brak lokalu

(wpisać x w odpowiednim

lokal użyczony

Główne źródło
przychodów
(zaznaczyć max 2 odpowiedzi)

wierszu)

Działalność merytoryczna
biblioteka
biblioteka naukowa
biblioteka posiadająca
Jednostki prowadzone przez
narodowy zasób
organizację (wpisać x w odpowiednim wierszu biblioteczny
– podać charakterystyczną liczbę np.: w
przypadku biblioteki: liczbę woluminów, muzeum:
liczbę obiektów)

muzeum
izba pamięci
………………………..
……………………….
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Czy towarzystwo jest założycielem
innej organizacji (np.: Fundacji, Szkoły
dla młodzieży, dorosłych itp.)

Liczba arkuszy
wydawniczych (średnia z
ostatnich 3 lat)

Działalność wydawnicza:

Tytuły wydawanych
czasopism, zaznaczyć
punktowane literą „P” z
liczbą punktów

społecznie
Prace naukowo-badawcze,
realizowane:
(wpisać x)

Ekspertyzy, opracowania, w tym na
rzecz regionu

finansowane (przybliżona
wartość)

Liczba, zakres…

.

Liczba konferencji i sesje naukowych
(średnia z ostatnich 3 lat):
Liczba odczytów naukowych (średnia z
ostatnich 3 lat):
Liczba wystaw (średnia z ostatnich 3 lat):
Inne formy (wpisać jakie?)
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Ocena własna organizacji
Jakie problemy napotyka Państwa organizacja w swojej działalności? (zaznaczyć max 5 odpowiedzi)
 Trudności w zdobywaniu funduszy na
prowadzenie działalności
 Skomplikowane formalności związane z
korzystaniem ze środków grantodawców
 Skomplikowane przepisy dotyczące
organizacji pozarządowych
 Brak własnego lokalu

 Niska aktywność członków

 Trudności w przygotowywaniu wniosków o dotacje

 Biurokracja administracji publicznej
 Brak dostępu do ważnych dla organizacji informacji

 Niekorzystny wizerunek organizacji w mediach  Brak zainteresowania mediów działalnością organizacji
Trudności w utrzymaniu bazy materialnej

 Trudności w utrzymaniu pracowników

 inne .............................................................

 inne .............................................................................

………………………………………………………

………………………………………………………………….

Ocena aktywności własnej organizacji
- aktywność członków
 bardzo dobrze

 dobrze

 średnio

 źle

 bardzo źle

 średnio

 źle

 bardzo źle

 średnio

 źle

 bardzo źle

 źle

 bardzo źle

- jakość usług świadczonych przez organizację
 bardzo dobrze

 dobrze

- sytuację finansową organizacji
 bardzo dobrze

 dobrze

- poziom współpracy pomiędzy Państwa organizacją a samorządem
 bardzo dobrze

 dobrze

 średnio

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.97.133.883) przekazuję dane osobowe oraz inne dane, dotyczące
organizacji pozarządowej do bazy danych o towarzystwach naukowych w Polsce i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie i publikowanie przez
Radę Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN z zastrzeżeniem uregulowań w/w ustawy.

.................................
Data
Pieczęć organizacji

.......................................................
Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu organizacji
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