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ANKIETA DOTYCZ ĄCA POTRZEB INFORMACYJNYCH SEKTORA 
MOTORYZACYJNEGO 

 
1. Jak oceniacie Państwo dostępność informacji o polskich regionach, jako miejscu 

prowadzenia działalności gospodarczej lub inwestycji? Proszę zaznaczyć znakiem X 
właściwe odpowiedzi 

� Informacja jest kompleksowa Proszę przejść do pytania nr 3 
� Informacja jest niepełna 
� Informacji jest zdecydowanie zbyt mało i są trudno dostępne, co utrudnia 

utrzymanie się firmy na rynku 
 

2. Z dostępem, do jakich informacji, które są  waŜne z punktu widzenia  zarządzania  
Państwa  firmą mieliście Państwo problemy?  

Proszę zaznaczyć znakiem X właściwe odpowiedzi oraz podać rangę tych 
poszczególnych czynników, np. w skali od 0-5 (niewaŜne-kluczowe) 

 
�    Kondycja gospodarcza regionu (województwa) 
�    Kondycja gospodarcza innego regionu lub państwa: proszę podać, którego 

…..…………………….………………………………………………………… 
�  Wielkość, wartość i struktura sprzedaŜy samochodów na rynku regionalnym 

(województwo lub grupa województw), wymień województwa 
………..………………………….. 

�    Wielkość, wartość i struktura sprzedaŜy samochodów na rynku krajowym 
�   Dynamika sprzedaŜy samochodów na rynku regionalnym rynku regionalnym 

(województwo lub grupa województw), wymień województwa 
………………………………………………………………………………… 

�   Dynamika sprzedaŜy samochodów na rynku krajowym  
� Tendencje zmian na rynku motoryzacyjnym Polski, Europy, innego regionu 
świata proszę podać, jakiego? …………………………………. 

� Tendencje zmian popytu na samochody i części samochodowe 
�   SprzedaŜ samochodów na rynku regionalnym wymień województwa 

………………………….……….  wg głównych producentów, jakich? 
………..………………….……………………………………………………… 

�  Obecność i oferta handlowo-produkcyjna potencjalnych dostawców części i 
kooperantów  

�  Sieć dystrybucji  …………………………………………………………….. 
�  Obecność konkurencyjnych firm sektora (prosimy podać 

jakiego)…………………………………………………………………….. 
�  Obecność potencjalnych partnerów gospodarczych (prosimy podać  jakich 

sektorów)…………………………………………………………………………….. 
�  Obecność szkół, zainteresowanych współpracą z sektorem motoryzacyjnym 

(praktyki, staŜe, kształcenie przemienne, czyli nauka praktyczna zawodu w 
firmie, nauka teoretyczna w szkole) 

�  Obecność innych podmiotów gospodarczych lub organizacji, jakich? 
...................................................................................................................... 

�  MoŜliwość pozyskania odpowiednich pracowników. W jakich zawodach? 
 ………………………………………………………………………………… 
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�  Dostęp do absolwentów zasadniczych szkół zawodowych średnich…. Jakie 
zawody? ………………………………………………………………………… 

� Dostęp do absolwentów szkół zawodowych średnich…. Jakie zawody? 
……………………………………………………………………………….. 

� Dostęp do absolwentów szkół zawodowych wyŜszych…. Jakie zawody? 
………………………………………………………………………………… 

� Dostęp do kadry zarządzającej średniego i wyŜszego szczebla  
� Profil kształcenia szkół wyŜszych  
� Profil kształcenia szkół średnich i zawodowych 
� Poziom wynagrodzeń i kosztów pracy w regionie …………………………… 

w odniesieniu do zawodów: prosimy wpisać nazwy zawodów: 
………………………………………………………………………………….. 

� Wyspecjalizowane jednostki otoczenia biznesu  
o firmy konsultingowe ….,  
o agencje marketingowe ….. 
o firmy reklamowe …. 
o firmy finansowo-księgowe ….. 
o inne podmioty, jakie? ........................................................... 

� Parki technologiczne …… 
� Specjalne Strefy Ekonomiczne i warunki przez nie  oferowane ……. 
� Wyspecjalizowane jednostki badawczo-rozwojowe  
� Infrastruktura techniczna nowych potencjalnych lokalizacji Państwa firmy 

(połączenia drogowe, lotnicze, sieć energetyczna, gazowa, kanalizacyjna, 
wodociągowa, dostęp do szerokopasmowego internetu) ….. 

� Infrastruktura społeczna nowych potencjalnych lokalizacji Państwa firmy 
(szpitale, szkoły, kina, teatry, urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe) …. 

� Jakość środowiska przyrodniczego oraz normy środowiskowe/limity 
zanieczyszczeń obowiązujące w obecnej lub potencjalnej lokalizacji? 

� Nowe technologie i rozwiązania techniczne/technologiczne w sektorze 
motoryzacyjnym i ich moŜliwości wdroŜenia (aspekt techniczny, 
ekonomiczny, prawny) 

� Stosunek władz krajowych, regionalnych, lokalnych do inwestora  
� Dostępność terenów pod inwestycje 
� Planowane zmiany w przestrzennym zagospodarowaniu sąsiedztwa firmy lub 

macierzystej miejscowości lub regionu (właściwe podkreśl)  
� Stan uzbrojenia terenów pod inwestycje w sąsiedztwie firmy lub macierzystej 

miejscowości lub regionu (właściwe podkreśl)   
� Dostępność powierzchni produkcyjnych, biurowych, magazynowych itd. ….. 
� inne, jakie? ........................................................................................................... 

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

3. Jakich innych informacji Państwu brakuje………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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4. Jakie były przyczyny podjęcia działalności gospodarczej w polskim regionie?  
Proszę podać  województwo …………. …… oraz 5 najwaŜniejszych przyczyn 
1/ ......................................................................................................................................... 
2/ ......................................................................................................................................... 
3/ ......................................................................................................................................... 
4/ ......................................................................................................................................... 
5/ ......................................................................................................................................... 

5. Jakie są Państwa zdaniem najwaŜniejsze atuty i najwaŜniejsze słabe strony 
obecnej lokalizacji Państwa firmy w polskim regionie? Proszę podać po trzy atuty i 
bariery 

1. atut: ................................................................................................................. 
2. atut: ................................................................................................................. 
3. atut: ................................................................................................................. 

 
1. bariera: ............................................................................................................ 
2. bariera: ............................................................................................................ 
3. bariera: ............................................................................................................ 

6. Czy Państwa firma inwestuje obecnie lub zamierza w bliskiej przyszłości 
inwestować? Proszę zaznaczyć znakiem X właściwą odpowiedź 

� nie 
� tak, jeśli tak to proszę  podać, na czym będzie polegać  inwestycja oraz 

wskazać  lokalizację tej inwestycji? .................................................................. 
......................................................................................................................... 

7. Jakie jest pochodzenie surowców i materiałów wykorzystywanych w działalności 
gospodarczej w Polsce? Proszę podkreślić główne źródło: 
  a/ rodzime województwo jakie…….. 

b/ pozostałe województwa Polski ..........., proszę wymienić, jakie:…………………… 
c/ zagranica, proszę  wymienić, jakie kraje: ……………. 
 

8. Proszę podać skąd pochodzą główni kooperanci przedsiębiorstwa? Proszę podkreślić 
główne źródło: 

 a/ rodzime województwo jakie?...........  
b/ pozostałe województwa Polski ..........., proszę wymienić, jakie:…………………… 
c/ zagranica, proszę  wymienić, jakie kraje: ……………. 

  
9. Proszę wskazać główne rynki zbytu produktów. Proszę podkreślić główne źródło: 

a/ rodzime województwo  jakie? ………….. 
b/ pozostałe województwa Polski ..........., proszę wymienić, jakie:…………………… 
c/ zagranica, proszę wymienić, jakie kraje: ……………. 

10. Metryczka 
Numer PKD 2007: …….. liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na 

pełnozatrudnionych) w roku 2011 ……… forma organizacyjno-prawna: 
…………………………………… własność kapitału wg kraju pochodzenia: …………. 
Pole nieobowiązkowe: nazwa przedsiębiorstwa, siedziba, osoba kontaktowa: imię i 
nazwisko, adres mailowy, telefon ……………………………………………………… 

  
DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY 


