Szanowni Państwo,
Obecnie są prowadzone w regionie badania dotyczące Programu Szwajcarskiego w ramach,
którego będą dzielone środki finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
oraz na podnoszenie Państwa kwalifikacji i kompetencji w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie
odpowiedzi na kilka pytań. Tylko Państwa przemyślenia i spostrzeżenia są w stanie nam pomóc w
zgromadzeniu wiarygodnego materiału i jego wykorzystaniu na rzecz polepszenia sytuacji
lokalnych przedsiębiorców.
Poniższa ankieta ma charakter anonimowy. Jej wyniki zostaną opracowane w formie
zbiorczych zestawień statystycznych i wykorzystane w celach badawczych.
Z góry dziękujemy za współpracę i udzieloną pomoc

Uwaga: Wypełniając poniższą ankietę proszę zaznaczyć kółkiem wybrane odpowiedzi,
Np.: ,,Jaki mamy teraz rok?”
c
a) 2006
b) 2008
c) 2010
Chyba, że w danym pytaniu będzie wskazany inny rodzaj zaznaczenia.

Powiatowy Urząd Pracy
w Oświęcimiu

Powiatowy Urząd Pracy
w Wadowicach

1. Czy w Pana/i miejscowości i okolicy jest wystarczająca ilość instytucji wspierających
przedsiębiorców i osoby zakładające własną działalność gospodarczą?
a) tak
b) nie
c) trochę tak, trochę nie
2. Proszę wskazać, jakich działań wspierających osoby mające własny biznes brakuje lub nie
brakuje w Pana/i miejscowości i okolicy? (proszę wstawić ,,X” w odpowiednie kratki)
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Rodzaj działania

Brakuje

Nie brakuje

Trochę tak,
trochę nie

Szkolenia rozwijające umiejętności i wiedzę biznesmenów np.
negocjacje w biznesie, kursy komputerowe
Doradztwo biznesowe w zakresie podnoszenia jakości usług i
produktów, innowacyjnych technologii
Pomoc techniczna – wypożyczanie sprzętu, usług
Seminaria na temat sytuacji gospodarczej w Regionie
Punkty konsultacyjne dla biznesmenów pomagające w sprawach
administracyjnych i prawnych
Działania promujące Region, a tym samym usługi i produkty lokalnych
przedsiębiorców

3. Proszę wskazać, które czynniki mogą zachęcić osoby z Pana/i miejscowości i okolicy do
założenia własnego biznesu? (proszę wskazać 3 czynniki)
a) seminaria na temat lokalnego rynku pracy, pokazujące w jaką działalność warto inwestować
b) możliwość uzyskania pieniędzy na założenie własnej firmy
c) szkolenia dla osób zakładających biznes np. negocjacje w biznesie, tworzenie stron www
d) punkty informacyjne wspierające przedsiębiorców w problemach prawnych i administracyjnych
e) możliwość uzyskania praktycznej wiedzy na temat prowadzenia firmy poprzez odbycie stażu w
przedsiębiorstwie z interesującej daną osobę branży
f) pomoc w znalezieniu i przeszkoleniu przyszłych pracowników firmy
g) inne, jakie? ……………………………………………………………………………….
4. Proszę wskazać, które czynniki mogą zniechęcić osoby z Pana/i miejscowości i okolicy do
założenia własnego biznesu? (proszę wskazać 3 czynniki)
a) brak pomysłu na biznes
b) brak pieniędzy na założenie własnej firmy
c) brak wiedzy i umiejętności do założenia własnego biznesu, np. jak negocjować, jak założyć
stronę www
d) brak punktów informacyjnych wspierających przedsiębiorców w problemach prawnych i
administracyjnych
e) trudności w uzyskania praktycznej wiedzy na temat prowadzenia firmy poprzez odbycie stażu w
przedsiębiorstwie z interesującej daną osobę branży
f) trudności w znalezieniu i przeszkoleniu przyszłych pracowników firmy
g) inne, jakie? ……………………………………………………………………………….
5. Czy Panu/i jako pracodawcy trudno było znaleźć wykwalifikowanych pracowników do Pana/i
firmy?
a) tak
b) nie
c) trochę tak, trochę nie

6. Czy chciałby/aby Pan/i, aby jakaś instytucja bądź profesjonalista pomógł Panu znaleźć
odpowiednich pracowników i przygotować do pracy w Pana/i firmie?
a) tak
b) nie
c) trochę tak, trochę nie
7. Czy myśli Pan/i o dalszym rozwoju firmy?
a) tak
b) nie
c) trochę tak, trochę nie
8. Proszę wskazać, które czynniki mogą Pana/ią zachęcić do rozwoju Pana/i firmy? (proszę wskazać 3
czynniki)

a) seminaria na temat lokalnej sytuacji gospodarczej, pokazujące w jaką działalność warto
inwestować
b) możliwość uzyskania dofinansowania na dalszy rozwój firmy
c) szkolenia rozwijające umiejętności i wiedzę np., negocjacje w biznesie, tworzenie stron www
d) punkty informacyjne wspierające przedsiębiorców w problemach prawnych i administracyjnych
e) pomoc w znalezieniu i przeszkoleniu pracowników Pana/i firmy
f) promocja Regionu, a tym samym usług i produktów lokalnych przedsiębiorców
g) inne, jakie? ……………………………………………………………………………….
9. Proszę wskazać, które czynniki mogą Pana/ią zniechęcić do rozwoju Pana/i firmy? (proszę wskazać
3 czynniki)

a) brak pomysłu na dalszy rozwój biznesu
b) brak dofinansowania na dalszy rozwój firmy
c) brak określonych umiejętności i wiedzy, np. jak negocjować w biznesie, jak założyć stronę www
d) brak punktów informacyjnych wspierających przedsiębiorców w problemach prawnych i
administracyjnych
e) trudności w znalezieniu i przeszkoleniu pracowników Pana/i firmy
f) brak działań promujących Region, a tym samym usług i produktów lokalnych przedsiębiorców
g) inne, jakie? ……………………………………………………………………………….
10. Czy chciałby Pan otrzymać dotację na dalszy rozwój firmy?
a) tak
b) nie (proszę przejść do pytania 12)
c) trochę tak, trochę nie
11. Proszę wpisać, dotacja w jakiej wysokości pozwoliłaby Panu/i przystąpić do działań
rozwijających Pana/i firmę? (proszę poniżej wpisać kwotę)
a) do 300 tys.
b) 301 tys.-500 tys.
12. Czy jest Pan/i skłonny/a przyjąć na dofinansowany z gminy staż do własnej firmy młodą osobę
celem podniesienia jej kwalifikacji zawodowych?
a) tak
b) nie
c) trochę tak, trochę nie

Metryczka:
1. Miejsce rejestracji działalności
gospodarczej:
a) gmina Zator
b) gmina Przeciszów
c) gmina Brzeźnica
d) gmina Osiek
e) gmina Polanka Wielka

2. Miejsce płacenia podatków z działalności:
a) gmina Zator
b) gmina Przeciszów
c) gmina Brzeźnica
d) gmina Osiek
e) gmina Polanka Wielka

3. Płeć:
a) kobieta
b) mężczyzna

4. Rodzaj wykształcenia
a) podstawowe
b) zawodowe
c) średnie
d) wyższe
e) inne

5. Wiek:
a) 18 – 26
b) 27- 35
c) 36 – 45
d) powyżej 45

6. Rodzaj przedsiębiorstwa ze względu na
ilość pracowników:
a) mikro (do 9 pracowników)
b) małe (10-49 pracowników)
c) średnie (50-249 pracowników)

7. Rodzaj przedsiębiorstwa ze względu na
przedmiot działalności:
a) przedsiębiorstwa produkcyjne
b) przedsiębiorstwa handlowe
c) przedsiębiorstwa, budowlane
d) przedsiębiorstwa usługowe

8. Czy korzystał/a Pan/i kiedykolwiek z
programów dofinansowujących, typu
LEADER+?
a) tak
b) nie

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

