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Załącznik nr 2 do SOPZ 
 
ANKIETA 
 
Szanowni Państwo,  
 
Dzień dobry, nazywam się ………………… i realizuję badanie dla Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego.  
Czy mógłbym/mogłabym rozmawiać z osobą zarządzającą lub taką, która w Państwa firmie 
posiada największą wiedzę na temat polityki personalnej i rozwojowej firmy? 
Chciał(a)bym przeprowadzić z Panem/ Panią wywiad o potrzebach Pana przedsiębiorstwa we 
wdrażaniu nowych rozwiązań, które pozwoliłyby utrzymać, a nawet polepszyć sytuację Państwa 
przedsiębiorstwa na rynku. Materiał zebrany dzięki Państwa uprzejmości i zaangażowaniu 
zostanie wykorzystany w wyznaczeniu kierunków polityki gospodarczej województwa 
wielkopolskiego po 2019 r. Zapewniamy, że badanie ma charakter niekomercyjny, a uzyskane w 
jego trakcie wyniki będą wykorzystane wyłącznie do celów naukowych w postaci zbiorczych 
zestawień uniemożliwiających identyfikację odpowiedzi udzielonych przez poszczególnych 
respondentów. 
 
Metryczka: 
 

1. Pozycja respondenta w przedsiębiorstwie:  
 Dyrektor 
 Właściciel 
 Członek zarządu 
 Główna księgowa 
 Pracownik Działu Kadr 

 
2. Ogólne informacje o firmie: 

a) Gdzie mieści się Państwa przedsiębiorstwo?  
(główna siedziba: miejscowość i nazwa powiatu) 
[UWAGA: powyższe pytanie do umieszczenia w CAWI – w przypadku CATI dane o siedzibie 
głównej przedsiębiorcy powinny pochodzi z bazy teleadresowej Wykonawcy] 

b) Wielkość przedsiębiorstwa: 
Ile osób zatrudnia Pana/Pani firma 

 Indywidualna działalność (0 osób) (CATI /CAWI ank. --> koniec) [CADAS zapisz 
odpowiedź] 

 Mikroprzedsiębiorstwo (1-9 osób) 
 Małe przedsiębiorstwo (10-49 osób) 
 Średnie przedsiębiorstwo (50-249 osób) 
 Duże przedsiębiorstwo ( powyżej 250 osób) 

c) W którym roku Państwa firma rozpoczęła swoją działalność? 
d) W jakiej branży działa Państwa firma?  

[UWAGA: W przypadku CAWI do rozważenia możliwość wyboru spośród kodów PKD –  
w przypadki CATI dane o PKD przedsiębiorcy pochodzić będą z bazy teleadresowej 
Wykonawcy] 

e) Jaka jest Państwa główna grupa produktów/usług? 
[UWAGA: przykład poziomu szczegółowości np. szampony medyczne] 
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Sytuacja przedsiębiorstwa 

3. Czy  w ciągu ostatnich 3  lat zatrudnienie w Państwa przedsiębiorstwie:  
Twierdzenie 1-10% 11-20% 21-30% Powyżej 30% 

Wzrosło      

Spadło     

Nie zmieniło się   

 
4. Czy  w ciągu ostatnich 3  lat przychody ze sprzedaży w Państwa przedsiębiorstwie: 

Twierdzenie 1-10% 11-20% 21-30% Powyżej 30% 

Wzrosły     

Spadły     

Nie zmieniły się   

 
Działalność na rynkach międzynarodowych 

 

5. Jaką część przychodów firmy generuje eksport/działalność na rynkach międzynarodowych: 
 nie realizujemy działań na rynkach międzynarodowych 
 1-15% 
 16-49% 
 50-75% 
 76-100% 

6. [zadaj jeśli 5: Tak) Na rynkach międzynarodowych podejmujemy działalność w obszarze 
(możliwe 1-3 odpowiedzi): 

 Projektowania produktów i usług,  
 Prac badawczo-rozwojowych 
 Eksportu surowców lub półproduktów   
 Eksportu produktów niezaawansowanych technologicznie 
 Eksportu produktów zaawansowanych technologicznie 
 Eksportu gotowych usług (np. marketing, serwis gwarancyjny itp.) 
 Inną, jaką? 

7. [zadaj jeśli 5:Tak] Na rynkach zagranicznych działamy poprzez (możliwe 1-3 odpowiedzi): 
 Oddział / filię naszej firmy 
 Eksportując bezpośrednio  
 Eksportując poprzez pośrednika 
 Inwestycje bezpośrednie  
 Inne, jakie? 

 
Planowanie 
 
8. W jakim horyzoncie czasowym przygotowywane są plany działalności Państwa firmy?  
 [możliwość wielu odpowiedzi za wyjątkiem odpowiedzi pierwszej] 
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 Nie planujemy, działamy na bieżąco 
  1-3 miesięcy 
 4-6 miesięcy  
 7-12 miesięcy 
 1- 2 lat 
 3 i więcej lat 

 Znaczenie KET (kluczowych technologii wspomagających), TIK (technologii 
informacyjno-komunikacyjnych) i sektorów kreatywnych w działalności 
przedsiębiorstw 

9. Czy Pana/i firma posiada system informatyczny (nie pakiet biurowy w stylu MS 
Office) wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem? 
 Tak 
 Nie (przejdź do pytania 12) 
 Nie wiem (ank. nie czytać) 

 
10. Jaki system informatyczny posiada Pana/i przedsiębiorstwo? [ank. możliwe wiele odpowiedzi] 

 Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) 
 Zarządzanie relacjami z dostawcami (SRM) 
 Zarządzanie kadrowo-płacowe (HRM) 
 Zarządzanie magazynem (WMS) 
 Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) 
 Wspomaganie analityczne i biznesowe (Data Mining | Business Intelligence) 
 Zarządzanie całym przedsiębiorstwem (ERP) 
 Wspomaganie produkcji (CAM) 
 Wspomaganie projektowania (CAD) 
 Zarządzanie pracą grupową / projektami (CSCW) 
 Inny (Jaki?) 

 
11. W naszej firmie wykorzystujemy/stosujemy technologie lub materiały z dziedziny:  

 Nanotechnologii 
 Mikro i nano-elektroniki (w tym półprzewodniki) 
 Zaawansowanych materiałów (np. polimery, biomateriały, materiały optyczne itd.) 
 Biotechnologii 
 Fotoniki 
 Inne, jakie? 
 Nie wykorzystujemy żadnych z tych materiałów 

 
12. Wykorzystanie dizajnu i rozwiązań informatycznych: 

 Lp.  
W jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższymi 

twierdzeniami? 

Całkowicie 
się nie 

zgadzam 
 

Całkowicie 
się zgadzam 

1  2 3  4 5 

1. Nasza firma regularnie korzysta z usług projektantów      

2. 
Klienci wybierają nasze produkty dzięki unikalnemu 
wzornictwu/designowi  

     

3. 
Chronimy nasze wzory przemysłowe/użytkowe/ znaki 
towarowe (mamy je zarejestrowane) 
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4.  Posiadamy własną stronę internetową      

5. 
Media społecznościowe odgrywają ważną rolę w 
działalności naszej firmy 

     

6.  
Ważnym kanałem sprzedaży  naszych produktów jest 
Internet 

     

7. 
Śledzimy i wykorzystujemy nowe rozwiązania 
teleinformatyczne 

     

8. 
Rozwiązania informatyczne zwiększają wydajność pracy 
w naszej firmie  

     

 
Potencjał innowacyjny i procesy innowacyjne  

 
13. Czy w ciągu ostatnich 3 lat wprowadzaliście Państwo innowacje, czyli nowe lub znacząco 

zmienione produkty lub usługi, które były już znane na rynku bądź stanowiły nowości rynkowe, 
zmiany w organizacji firmy, formie lub sposobie sprzedaży,? 
 Tak 
 Nie (przejdź do pytania 16) 
 Nie wiem (ank. nie czytać)  

 
 14. (zadaj jeśli 14: TAK) Jaką część przychodów firmy generują te produkty lub usługi wprowadzone 

w okresie ostatnich 3 lat: 
 1-15% 
 16-49% 
 50-75% 
 76-100% 
 Nie wiem (ank. nie czytać) 

 
15.  (zadaj jeśli 14: TAK) Dlaczego Państwa firma wprowadza innowacje, czyli zmienia swoje 

produkty i usługi, organizację firmy, formy lub sposób sprzedaży? Proszę wskazać najważniejsze 
powody (ank. możliwe wiele odpowiedzi) 
 Stworzenia produktów i usług o wyższej marży 
 Poprawy jakości produktów i usług 
 Podniesienia obrotów 
 Wejścia na nowe rynki 
 Obniżenia kosztów 
 Pokonania konkurentów 
 Otrzymania dotacji 
 Inne, jakie? 

 
16.  Czy firma w sposób systematyczny kreuje i rozwija procesy innowacyjne?  
 [możliwe wiele odpowiedzi] 

    W firmie powołano osobę/zespół ds. innowacji  
 Pracownicy są motywowani do generowania pomysłów innowacyjnych  
 Pomysły innowacyjne są systematycznie oceniane 
 Pomysły innowacyjne są przekształcane w prototypy/gotowe rozwiązania i wdrażane 
 Pomysły innowacyjne są rozwijane wspólnie z klientami i partnerami firmy 
 Rozwiązania innowacyjne są sprzedawane na zewnątrz 
 Firma posiada system ochrony własności intelektualnej 
 W firmie osoby o różnej wiedzy i doświadczeniu blisko ze sobą współpracują 
 nie realizujemy żadnego z wymienionych działań 
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17. Jeśli firma realizuje procesy innowacyjne: Które z etapów procesu innowacyjnego są dla firmy 

najtrudniejsze: 

 Lp. Etapy procesu innowacyjnego 

Bardzo trudne, 
nie ma 

możliwości 
realizacji 

   Realizowane z 
łatwością 

1 2 3 4 5 

1. identyfikacja możliwości wprowadzania innowacji      

2. 
analizy i badania związane z możliwościami 
finansowymi i technologicznymi 

     

3. strategia zarządzania innowacją      

4. badanie potrzeb użytkowników produktów i usług      

5. badanie potrzeb partnerów biznesowych      

6. generowanie pomysłów innowacyjnych      

7. weryfikacja pomysłów innowacyjnych      

8. testowanie i projektowanie produktów lub usług      

9. prototypowanie       

10. produkcja      

11. komercjalizacja (dystrybucja i sprzedaż)      

 
18. Czy Pana/Pani firma opracowuje nowe technologie - przez nowe technologie rozumiemy 

wartości niematerialne i prawne, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, które 
umożliwiają wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług, a które nie są 
stosowane na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat?  
 Tak 
 Nie (przejdź do pytania 22) 

19.  (zadaj jeżeli 18: Tak) Czy Twoja firma posiada patenty lub zgłoszenia patentowe na wytwarzane 
technologie?  
 Tak patenty 
 Tak zgłoszenia 
 Nie 

20. (zadaj jeżeli 18: Tak) Czym wyróżniają się wytwarzane technologie na tle konkurencji? [możliwe 
wiele odpowiedzi] 
 Jakością 
 Ceną 
 Innowacyjnymi rozwiązaniami 
 Inne, jakie……………………………………………….. 
 Niczym, ponieważ konkurencja nie istnieje 

21. Czy firma współpracuje z: 
 Jednostkami badawczo-rozwojowymi 
 Instytucjami otoczenia biznesu 
 Nie współpracuje 

22. (zadaj jeżeli 21: Tak) W jakim zakresie współpracuje z jednostkami badawczo-rozwojowymi? 
[możliwe wiele odpowiedzi] 
 Ekspertyzy 
 Transfer wiedzy i pomysłów (finansowanie pomysłów naukowców) 
 Opracowanie nowych produktów/usług 
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 Rozwój istniejących produktów/usług 
 Inne, jakie……………………………………….. 

23. (zadaj jeżeli 21: Tak) W jakim zakresie współpracuje z jednostkami otoczenia biznesu? [możliwe 
wiele odpowiedzi] 
 Ekspertyzy 
 Pozyskiwanie funduszy europejskich 
 Doradztwo  
 Szkolenia 
 Coaching 
 Inne, jakie ………………………………………………… 

 
Nakłady na rozwój i innowacje: 

24.  Które z poniższych twierdzeń są dla firmy prawdziwe: 
 W ciągu ostatnich trzech lat ponosiliśmy nakłady na działalność badawczo-rozwojową 

odpowiada 
 W ciągu ostatnich trzech lat ponosiliśmy nakłady na działalność innowacyjną pytanie  
 W ciągu ostatnich trzech lat ponosiliśmy nakłady inwestycyjne związane z 

unowocześnieniem linii technologicznej 
 Inne, jakie? 

 
Relacje i sieci 

25. Czy poza relacjami kupna i sprzedaży współpracujecie Państwo z klientami i dostawcami? 
 Tak 
 Nie 
 Nie wiem (ank. nie czytać)  

26. Czy współpraca  z dostawcami lub klientami obejmuje planowania, wdrażanie technologii, 
wymieniania się danymi wrażliwymi (np. sprzedażowymi)? 
 Tak 
 Nie 
 Nie wiem (ank. nie czytać) 

27.  Czy należą Państwo do grup zakupowych/sprzedażowych/porozumień branżowych (np. 
stowarzyszenia branżowe, klaster, izba gospodarcza)? 
 Tak  
 Nie 
 Nie wiem (ank. nie czytać) 

28.  Jaki zasięg mają te grupy? 
 Regionalny 
 Krajowy 
 Międzynarodowy  
 Nie wiem (ank. nie czytać) 

Świadomość w zakresie zmian klimatycznych 
 
29.  Czy jest Pan/Pani świadom(a) zmian klimatycznych i konieczności ograniczenia emisji 

dwutlenku węgla? 
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 Tak 
 Nie 

30. (Zadaj jeżeli 29: Tak) czy korzystają Państwo w firmie z rozwiązań ograniczających emisję 
dwutlenku węgla, rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii (np. panele 
fotowoltaiczne” 
 Tak 
 Nie 

31. (Zadaj jeżeli 30: Tak) Czy zamierzają Państwo w najbliższym czasie  skorzystać z rozwiązań  
 Tak 
 Nie 

Potrzeby w zakresie wsparcia 
32. Czy Pana/Pani firma w ciągu ostatnich trzech lat korzystała z zewnętrznych źródeł finansowania 

działań mających na celu zmianę produktów/usług, organizacji firmy, formy lub sposobu 
sprzedaży: 
 Tak 
 Nie 
 Nie wiem (ank. nie czytać) 

 
33. [zadaj jeśli 31: tak] Jakie to były źródła? (ank. możliwe wiele odpowiedzi) 

 Dotacje z funduszy regionalnych (np. Regionalny Program Operacyjny) 
 Dotacje z funduszy krajowych (np. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) 
 Kapitału inwestorów zewnętrznych  
 Funduszy venture capital lub aniołów biznesu 
 Pożyczek lub kredytów bankowych 
 Wejścia na giełdę 
 Inne, jakie? 

34. Czy Pana/Pani firma planuje w najbliższym czasie skorzystać z powyższych źródeł 
finansowania, jeśli tak, to z jakich: 
 Dotacje z funduszy regionalnych (np. Regionalny Program Operacyjny) 
 Dotacje z funduszy krajowych (np. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) 
 Instrumenty zwrotne (np. pożyczki)  
 Kapitału inwestorów zewnętrznych  
 Funduszy venture capital lub aniołów biznesu 
 Pożyczek lub kredytów bankowych 
 Wejścia na giełdę 
 Inne, jakie? 

35. Jakiego typu wsparcie doradcze bądź informacyjne byłoby dla Pana/Pani firmy 
szczególnie wartościowe [możliwe wiele odpowiedzi]: 
 Techniczno-ekonomiczne studia wykonalności  
 Tworzenie wniosków o dofinansowanie i opisów projektów  
 Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi  
 Finansowanie projektów B+R  
 Tworzenie strategii rozwoju firmy  
 W zakresie produktów innowacyjnych/ochrony patentowej i wzorów użytkowych  
 Wdrażanie strategii/instrumenty wdrożeniowych  
 Branżowe know how  
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 Szkolenia pracowników  
 Pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników  
 Poszukiwanie pracowników naukowych  
 Inne, jakie? …………  
 żadne (ank. nie czytać) 
 

Dziękuję za udział w ankiecie! 
 
 
 
 
 
 


