
Do użytku wewnętrznego
Wypełnia Oddział Wojewódzki
Stowarzyszenia „Pokolenia”

ANKIETA INFORMACYJNA – zbiorcza
(stan na 31 grudnia 2021r.)

Stowarzyszenie „Pokolenia”
Oddział Wojewódzki w:……………………………………….. adres………………………………..… 

…………………………………………………………… tel………………………………………………….………

Czy OW posiada konto bankowe: ………………………………………………………………….……

I. Koła Stowarzyszenia „Pokolenia”:

1/ ilość kół ogółem: ………………………………………..

W tym:  a/ w środowisku wiejskim: …………………………………………………….…….

i. b/ w środowisku miejskim: ……………………………………….……..……

2/ liczba członków ogółem: ………………………………………………………………..……..

W tym kobiet: ……………………………………………………………………………………..…….

3/ liczba członków przyjętych w 2021 r. ……………………………………………....……

W tym kobiet: ……………………………………………………………………………………………

4/ liczba członków, którzy opuścili nasze Stowarzyszenie do 2021r………..……

5/ liczba członków partii (wypełnić w przypadku zmian): 

LEWICA …………. SDPL ……….. UP ………... PPS ………….. PSL .…..…… PIS .…….…        

Inne partie: ……………………………………………………………………….………………….……

6/ radni

a/ gminni……………. b/ powiatowi………………. c/ wojewódzcy……………...........      

d/ wójtowie ……. e/ burmistrzowie……. f/ prezydenci/starostowie……..........      

g/ parlamentarzyści/ proszę podać imię i nazwisko oraz adres do 

korespondencji/…………………………………………………………………………………………… 

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

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



7/ Czy wśród członków Stowarzyszenia są osoby zawodowo związane ze 
środowiskiem:

a/ oświaty /w przybliżeniu, ile osób?/ …………………………………..……………..…… 

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

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

b/ kultury /jeżeli tak, to jaka dziedzina zainteresowań, ile osób?/…….…….… 

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

c/ nauki /jeżeli tak, to jaka dziedzina zainteresowań, ile osób?/……………..…. 

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

d/ spraw społecznych /np. dotyczących bezrobocia, emerytów, głodnych 

dzieci i innych – jeżeli tak, wymienić dziedziny, ile osób?/…………………………. 

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

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

8/ Liczba kół posiadających konta bankowe:……………..………………………………..

9/ Liczba kół wydających biuletyny ……………………………………………………..……..

10/ inne informacje /propozycje warte upowszechnienia/…………………..……. 

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

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

II. Oddziały Powiatowe Stowarzyszenia „Pokolenia”:

1/ Liczba Oddziałów Powiatowych ……………………………………………………..………

2/ Liczba OP powołanych do 2021r. ……………………………………………………..………

3/ Liczba OP posiadających swoją stałą siedzibę ..……………………………….………

4/ Liczba OP posiadających konto bankowe ………….……………………………………

5/ Liczba OP wydających biuletyny …..………………………………………………..………

III. Oddziały Miejskie Stowarzyszenia „Pokolenia”:

1/ Liczba Oddziałów Miejskich ……………………………………………………….…..………

2/ Liczba OM powołanych do 2021r. ……………………………………………….……..……

3/ Liczba OM posiadających swoją stałą siedzibę ..………………………….….………



4/ Liczba OM posiadających konto bankowe ………….…………………………...….…

5/ Liczba OM wydających biuletyny …..…………………………………………………….…

IV. Zarządy Dzielnicowe Stowarzyszenia „Pokolenia”:

1/ Liczba Oddziałów/Kół Dzielnicowych/ …………………………………………..….….…

2/ Liczba Oddziałów/Kół Dzielnicowych/  powołanych do 2021r. …………...……

3/ Liczba Oddziałów/Kół Dzielnicowych/  posiadających swoją stałą siedzibę ..

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

4/ Liczba Oddziałów/Kół Dzielnicowych/  posiadających konto bankowe 

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

5/ Liczba Oddziałów/Kół Dzielnicowych/  wydających biuletyny .…..…..

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

V. Oddziały Gminne Stowarzyszenia „Pokolenia”:

1/ Liczba Oddziałów Gminnych ……………………………………………………………………

2/ Liczba OG powołanych do 2021r. …………………………………………………..…………

3/ Liczba OG posiadających swoją stałą siedzibę ..…………………………….…………

4/ Liczba OG posiadających konto bankowe ………….………………………….…………

5/ Liczba OG wydających biuletyny …..…………………………………………………………

VI. Inne, istotne informacje dotyczące funkcjonowania struktur Stowarzyszenia 

„Pokolenia”:

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

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

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

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

Wypełnił:………………………………………

Tel.:……………………………………..
Wypełnioną ankietę należy przekazać do Zarządu Krajowego Stowarzyszenia 
„Pokolenia” do 31 maja 2022r.

………………………………dn…………….. …………….r.


