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Drodzy Przedsiębiorcy !  

 

Nasz powiat przystąpił do opracowywania diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczo-

przestrzennej Powiatu Tomaszowskiego, która posłuży następnie do stworzenia strategii jej 

rozwoju w latach 2021-2027, a zatem przełoży się w praktyce na nasze życie codzienne 

i zawodowe. Dlatego też bardzo liczymy na Wasze głosy, także te krytyczne, które pozwolą na 

sformułowanie wpierw wniosków, a następnie kierunku wspólnych celów i działań w ciągu 

tych najbliższych lat. Informacje uzyskane z badania pozwolą poznać Państwa plany 

rozwojowe oraz ocenę czynników warunkujących prowadzenie działalności gospodarczej, co 

pozwoli zidentyfikować obszary wymagające współdziałania z samorządem. 

 

Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 20 minut.  

Ankieta jest anonimowa. 

Właściwą odpowiedź proszę zaznaczać krzyżykiem lub ptaszkiem. 

Na pytania otwarte proszę udzielać odpowiedzi w miejscach wykropkowanych w sposób 

CZYTELNY (jeśli uzupełnia Pan/Pani papierową wersję ankiety). 

 

Dziękujemy za poświęcony czas !!! 
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1) W której miejscowości należącej do powiatu tomaszowskiego  działa Pana/Pani firma? 

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

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

 

2) W którym roku Pana/Pani firma rozpoczęła działalność? 

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

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

 

3) Jaka jest skala zatrudnienia w Pana/Pani firmie? 

 samozatrudnienie 

 mniej niż 10 osób 

 od 10 do 50 pracowników 

 od 50 do mniej niż 250 pracowników 

 

4) Proszę podać formę prawną Pana/Pani firmy. 

 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

 spółka cywilna  

 spółka z o.o. 

 spółka akcyjna 

 przedsiębiorstwo państwowe 
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 inne: 

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

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

 

5) Czy pierwsza siedziba/miejsce wykonywania działalności Pana/Pani firmy znajdowała/o 

się na obszarze naszego Powiatu? 

 tak 

 nie 

 

6) Co zadecydowało o wyborze naszego powiatu jako siedziby/miejsca wykonywania 

działalności? Proszę o krótką odpowiedź. 

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

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

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

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

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

 

7) Proszę wskazać dominującą branżę: 

 rolnictwo 

 rybactwo 

 leśnictwo i łowiectwo 

 przetwórstwo przemysłowe 
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 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 

powietrze do układów klimatyzacyjnych 

 dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją 

 budownictwo 

 handel hurtowy i detaliczny 

 naprawa pojazdów samochodowych (w tym motocykle) 

 działalność związana z zakwaterowaniem, usługami gastronomicznymi i rekreacyjnymi 

(turystyka) 

 transport i gospodarka magazynowa 

 informacja i komunikacja 

 działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

 działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

 działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 

 administracja publiczna 

 obrona narodowa 

 edukacja 

 działalność związana z kulturą, rozrywką 

 opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

 pozostała działalność usługowa 
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 gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

 organizacje i zespoły eksterytorialne 

 inne: 

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

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

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

 

8) Co uważa Pan/Pani za największą barierę w rozwoju swojej firmy? 

Proszę o zaznaczenie maksymalnie 5 odpowiedzi. 

 biurokracja centralna 

 biurokracja lokalna 

 brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 braki w infrastrukturze lokalnej (np. drogi, Internet) 

 braki w infrastrukturze przedsiębiorstwa (np. budynki, maszyny) 

 ograniczony dostęp do środków finansowych 

 wysokie koszty pracy 

 brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach 

 niska rentowność 

 brak terenów inwestycyjnych 

 brak rynków zbytu 
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inne:……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

9) Jak ocenia Pan/Pani kondycję finansową swojej firmy? 

 bardzo dobra 

 dobra 

 średnia 

 zła 

 bardzo zła 

10) Czy korzystał/a Pan/Pani w ramach prowadzonej działalności z zewnętrznych źródeł 

finansowania? 

Możliwe jest zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi. 

 instrumenty finansowe o charakterze komercyjnym (pożyczki, kredyty, inne) 

 finansowanie ze środków europejskich (np. POKL, PO IG, pożyczki Jeremie) 

 dotacje z budżetu Skarbu Państwa (np. Funduszu Pracy, PFRON, inne) 

 inne: 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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11) Jak oceniają Państwo możliwości rozwoju prowadzonej działalności na obszarze naszego 

powiatu? 

 bardzo dobre 

 dobre 

 przeciętne 

 złe 

 bardzo złe 

 

12) Proszę krótko uzasadnić swoją odpowiedź w poprzednim pytaniu. 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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13) Jak ocenia Pan/Pani poszczególne warunki prowadzenia działalności rolniczej/ pozarolniczej na terenie naszego powiatu? 

W każdym wersie wymagana jest 1 odpowiedź. 

        bardzo dobrze             dobrze                przeciętnie                złe                   bardzo złe 

 

dostępność gruntów i nieruchomości  

na działalność rolniczą/pozarolniczą 

 

poziom infrastruktury technicznej 

 

koszty prowadzenia działalności  

rolniczej/pozarolniczej 

 na terenie powiatu tomaszowskiego 

 

współpraca z samorządem terytorialnym 

 

możliwość pozyskania pracowników 

 z odpowiednimi kwalifikacjami
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14) Które z niżej przedstawionych propozycji wsparcia lokalnej działalności są realizowane 
na terenie naszego Powiatu? 

W każdym wersie wymagana jest 1 odpowiedź. 

        TAK     NIE 

 

zrzeszanie przedsiębiorców,  
rolników, rzemieślników 
 

wsparcie finansowe przedsiębiorców,  
rolników, rzemieślników 
 

dostęp do infrastruktury technicznej 

 

dostęp infrastruktury logistycznej 

 

promocja przedsiębiorców,  
rolników, rzemieślników 
 

pomoc w znalezieniu lub wyszkoleniu kadry 

 

wsparcie w zatrudnianiu pracowników, 
 doposażeniu stanowisk pracy 
 

pomoc w znalezieniu odpowiednich  
nieruchomości 
 

wsparcie w dostosowywaniu kwalifikacji  
pracowników do potrzeb pracodawców 
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15) Czy zamierza Pan/Pani rozwijać swoją firmę w przyszłych latach poprzez: 
Możliwe jest zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi. 
 
 
 

 zatrudnianie nowych pracowników 

 zakup nowych technologii 

 zakup maszyn/urządzeń 

 budowę nowych obiektów 

 rozbudowę (np. rozszerzenie o nowe branże) 

 inne: 

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

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

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

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

16) O jakie nowe branże planujecie Państwo poszerzyć działalność swojej firmy? 
Wymagane tylko przy udzieleniu pozytywnej odpowiedzi na ostatni podpunkt  pytania. 
 

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

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

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

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

17) W jakich zawodach zamierzają Państwo zatrudniać pracowników? 
Wymagane tylko przy udzieleniu pozytywnej odpowiedzi na ostatni podpunkt  pytania. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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18) Jak ocenia Pan/Pani korzystanie z form wsparcia pracodawców oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim? 
W każdym wersie wymagana jest 1 odpowiedź. 

      b. dobrze  dobrze  przeciętnie  źle      b. źle            nie korzystałem/am 

staże 

 

szkolenia/kursy zawodowe 
 dla przyszłych pracowników 

 

pośrednictwo pracy 

 

refundacja kosztów wyposażenia/ 
doposażenia stanowiska pracy dla  
skierowanego bezrobotnego 

 

organizacja prac interwencyjnych 

 

organizacja robót publicznych 

 

refundacja części kosztów  
wynagrodzeń 
 osób do 30 roku życia
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19) Jeśli ocenił/a Pan/Pani współpracę z PUP w Tomaszowie Mazowieckim w poprzednim 
zapytaniu jako „złą” lub „bardzo złą”, proszę krótko uzasadnić swą odpowiedź. 

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

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

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

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

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

 

20) Jeśli nie korzystał/korzystała Pan/Pani ze wsparcia oferowanego przez PUP 
w Tomaszowie Mazowieckim, proszę podać tego przyczynę. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

21) Czy w przyszłości zamierza Pan/Pani korzystać z oferty PUP w Tomaszowie Mazowieckim 

kierowanej do pracodawców? 
W każdym wersie wymagana jest 1 odpowiedź. 

       TAK     NIE 

 

staże 

 

szkolenia/kursy zawodowe  
dla przyszłych pracowników 
 

pośrednictwo pracy 

 

poradnictwo zawodowe 

 

refundacja kosztów wyposażenia/ 
doposażenia stanowiska pracy 
 dla skierowanego bezrobotnego 
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       TAK     NIE 
 
organizacja prac interwencyjnych 
 

organizacja robót publicznych 

 

uczestnictwo w targach pracy 

 

refundacja części kosztów  
wynagrodzeń osób do  
30 roku życia 
 
 
 
22) Czy zatrudnia lub kiedykolwiek zatrudniał/a Pan/Pani w swojej firmie osoby 

niepełnosprawne? 

 

 

  tak         nie 

 

23) Jeśli nie, to z jakich powodów? 

Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi. 

 wątpliwości dotyczące wydajności pracy osób niepełnosprawnych 

 wątpliwości dotyczące dyspozycyjności osób niepełnosprawnych 

 dodatkowe koszty związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych 

 brak przystosowań architektonicznych/komunikacyjnych do przyjęcia osób 

niepełnosprawnych 

 nigdy się nad tym nie zastanawiałem/am 

 inne: 

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

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

 

24) Proszę zaproponować maksymalnie 3 priorytetowe zadania do realizacji na terenie 

powiatu tomaszowskiego z punktu widzenia przedsiębiorcy (opis oraz miejsce jego 

realizacji, inwestycyjne i/lub nieinwestycyjne). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

25) Które z poniższych środków ochrony finansowej zostały wdrożone w Pana/Pani firmie 

podczas kryzysu związanego z COVID-19? 
Możliwe zaznaczenie kilku odpowiedzi. 

 korekta kosztów zmiennych 

 renegocjacja cyklu konwersji (zarządzanie zobowiązaniami i należnościami) 

 przegląd planu inwestycji kapitałowych 

 nowe zarządzanie zapasami /oszczędnościami 

 znalezienie nowych źródeł finansowania 

 wsparcie ze strony państwa 

 nie podjęto żadnych działań 
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 inne: 

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

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

26) Jakie zagrożenia przewiduje Pan/Pani w związku z negatywnym wpływem COVID-19 na 

prowadzoną działalność ? 

Możliwe zaznaczenie kilku odpowiedzi. 

  

zmniejszenie produkcji 

 redukcja etatów 

 zagrożenie płynności firmy 

 zatory płatnicze 

 zawieszenie działalności gospodarczej 

 zamknięcie działalności gospodarczej 

 inne: 

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

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

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

 

 

 

 


