
 

 

 

 

 

 

 

OCENA STANU I WARUNKÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 

. 
 

A. OCENA STANU I POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO FIRMY 
1. Proszę o wskazanie branży (jednej głównej) Państwa działalności: 

Usługi Handel Transport Rolnictwo Przemysł Inna 
(jaka?)……… 

      
 

2. Proszę podać liczbę lat funkcjonowania firmy: 

Mniej niż rok 1-5 lat 6-10 lat 11-20 lat Więcej niż 20 lat 
     

 

 

3. Proszę podać liczbę zatrudnionych osób w Państwa firmie. 

Nie zatrudniam 
pracowników 

1-9 10-49 50-249 250 i więcej 

     
 

 

B. OCENA ISTNIEJĄCYCH WARUNKÓW ORAZ POTRZEB/OCZEKIWAŃ 
PRZEDSIĘBIORCÓW 
 

4. Proszę ocenić Tomaszów Mazowiecki, jako miejsce do prowadzenia działalności 

gospodarczej? 

bardzo dobrze dobrze ani dobrze, ani źle dostatecznie bardzo źle 
     

 

5. Proszę ocenić warunki prowadzenia działalności gospodarczej w mieście 
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. Wprowadzone symbole oznaczają 1 – bardzo źle, 2 – dostatecznie, 3- ani dobrze, ani 
źle, 4 – dobrze 5 – bardzo dobrze 

 

A Dostępność wykwalifikowanych pracowników, 1 2 3 4 5 

B Dostępność bazy lokalowej, terenów inwestycyjnych, 1 2 3 4 5 

C Infrastruktura techniczna (media, sieci, drogi, parkingi), 1 2 3 4 5 

D Niskie podatki lokalne, 1 2 3 4 5 

E Dostępność komunikacyjna i transportowa w mieście,  1 2 3 4 5 



 

 

F Mała konkurencja w postaci dużych zagranicznych 
koncernów/firm, 

1 2 3 4 5 

G Gotowe plany zagospodarowania przestrzennego, przyjazne 
inwestorom  

1 2 3 4 5 

H Intensywne działania promujące lokalną gospodarkę ze 
strony władz miasta, 

1 2 3 4 5 

I Wsparcie informacyjne w gminie na temat warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej w mieście  

1 2 3 4 5 

J Łatwość w załatwianiu spraw w urzędzie miasta,  1 2 3 4 5 

K Możliwość wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów, 
współpracy z innymi przedsiębiorcami,   

1 2 3 4 5 

L Dostęp do wiedzy o innowacjach i nowych technologiach, 
niezbędnych do rozwoju firm, 

1 2 3 4 5 

 

 

6. Jakie znaczenie dla rozwoju Państwa firmy i osiągania sukcesu mają wymienione poniżej 

czynniki dotyczące otoczenia lokalnego miasta? 

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. Wprowadzone symbole oznaczają poziom wpływu wymienionych czynników: 1 – 
zupełnie nieistotny, 2 – raczej nieistotny, 3 – neutralny, 4 – raczej istotny, 5 – zdecydowanie istotny(kluczowy) 

 

A Dostępność lokalnych ośrodków edukacyjnych i szkoleniowych 1 2 3 4 5 

B Odpowiedni poziom świadczonych usług telekomunikacyjnych (m.in. 
w zakresie telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do internetu 
poprzez łącza szerokopasmowe) 

1 2 3 4 5 

C Odpowiednie wyposażenie w infrastrukturę społeczną (w zakresie 
zdrowia, edukacji, kultury, sportu) 

1 2 3 4 5 

D Odpowiedni poziom bezpieczeństwa publicznego (warunków i 
instytucji chroniących życie i majątek obywateli) 

1 2 3 4 5 

E Atrakcyjne ceny wynajmu nieruchomości i ich dostępność na tle 
innych terenów 

1 2 3 4 5 

F Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych 1 2 3 4 5 

G Napływ kapitału zagranicznego i wzrost znaczenia korporacji 
międzynarodowych 

1 2 3 4 5 

H Popyt na towary i usługi oferowane przez Państwa przedsiębiorstwo 
(lokalny rynek zbytu) 

1 2 3 4 5 

I Przychylność społeczności lokalnej wobec Państwa 
przedsiębiorstwa; dobre relacje ze społecznością lokalną, trwała 
sieć kontaktów i więzi społecznych 

1 2 3 4 5 

 

 

7. Jakie znaczenie dla rozwoju Państwa firmy i osiągania sukcesu mają wymienione poniżej 

czynniki odnoszące się do otoczenia lokalnego miasta? 

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. Wprowadzone symbole oznaczają poziom wpływu wymienionych czynników: 1 – zupełnie 
nieistotny, 2 – raczej nieistotny, 3 – neutralny, 4 – raczej istotny, 5 – zdecydowanie istotny(kluczowy);  

 

A Opracowany i uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 1 2 3 4 5 



 

 

przestrzennego 

B Opracowany i uchwalony miejscowy plan rozwoju gospodarczego / 
rozwoju przedsiębiorczości 

1 2 3 4 5 

C Sprawnie funkcjonujące organy administracji publicznej i 
samorządowej 

1 2 3 4 5 

D Dostępność informacji ze strony jednostek samorządowych na temat 
przetargów oraz formalności realizowanych w wydziałach tych 
jednostek 

1 2 3 4 5 

E Dostępność informacji ze strony jednostek samorządowych dot. 
zasobów nieruchomości, zasad gospodarowania lokalami użytkowymi 

1 2 3 4 5 

F Możliwość korzystania z lokalnych biur rachunkowo-księgowych 1 2 3 4 5 

G Możliwość korzystania z lokalnych podmiotów świadczących usługi 
informatyczne, serwis techniczny 

1 2 3 4 5 

H Możliwość korzystania z lokalnych podmiotów świadczących usługi 
doradcze i szkoleniowe wspierające zakładanie i prowadzenie 
działalności gospodarczej, a także usługi w zakresie marketingu i 
promocji 

1 2 3 4 5 

I Możliwość korzystania z lokalnych firm doradczych w zakresie 
pozyskiwania środków unijnych i innych źródeł finansowania 
zewnętrznego 

1 2 3 4 5 

J Możliwość kontaktów i współpracy z innymi przedsiębiorcami w 
ramach zrzeszeń przedsiębiorców (stowarzyszeń zawodowych, izb 
gospodarczych, fundacji) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

8. Proszę określić stosunek władz lokalnych do przedsiębiorców i inwestorów lokalnych 

bardzo nieżyczliwy nieżyczliwy obojętny życzliwy bardzo życzliwy 
     

 

 

 

9. Proszę ocenić lokalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości: 
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. Wprowadzone symbole oznaczają 1 – bardzo źle, 2 – dostatecznie, 3- ani dobrze, ani 
źle, 4 – dobrze 5 – bardzo dobrze 

 

A sprawność (skuteczność i szybkość) działania administracji 

lokalnej przy załatwianiu spraw firmy 

1 2 3 4 5 

B nastawienie lokalnej społeczności do przedsiębiorców 

(szacunek, docenienie) 

1 2 3 4 5 

C dostęp do informacji o planach zagospodarowania terenu 1 2 3 4 5 

D dostęp do informacji o zamówieniach publicznych 

(przetargach) 

1 2 3 4 5 



 

 

E dostęp do informacji dot. zasobów nieruchomości oraz zasad 

gospodarowania lokalami użytkowymi 

1 2 3 4 5 

F dostęp do informacji o możliwym do uzyskania wsparciu ze 

strony władz publicznych i instytucji otoczenia biznesu (środki 

pomocowe, doradztwo) 

1 2 3 4 5 

G poziom integracji/współpracy lokalnego środowiska 

przedsiębiorców 

1 2 3 4 5 

H dostępność i otwartość na kontakt ze strony lokalnych władz w 

sprawach rozwoju Państwa firmy i miasta 

1 2 3 4 5 

 

 

 

10. Jak oceniają Państwo obsługę przedsiębiorców przez Urząd Miasta w Tomaszowie 
Mazowieckim w następujących zakresach:   

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. Wprowadzone symbole oznaczają: 1. bardzo źle    2. źle 3. nie wiem/trudno powiedzieć. 
 4. dobrze, 5. bardzo dobrze 

 

A  informacji gospodarczej   1 2 3 4 5 

B działalności gospodarczej   1 2 3 4 5 

C podatków i opłat  1 2 3 4 5 

D decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć  1 2 3 4 5 

E sprzedaży mienia komunalnego   1 2 3 4 5 

F dzierżawy gruntów pod  działalność gospodarczą 1 2 3 4 5 

G planowania przestrzennego 1 2 3 4 5 

H komunikacji społecznej    1 2 3 4 5 

11. Jak oceniają Państwo obsługę przedsiębiorców przez niżej wymienione jednostki:   

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. Wprowadzone symbole oznaczają: 1. bardzo źle    2. źle 3. nie wiem/trudno powiedzieć   
4. dobrze, 5. bardzo dobrze  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

A    Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. 1 2 3 4 5 

B Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. 

 

1 2 3 4 5 

C Wydział Architektury i Budownictwa - w zakresie pozwoleń         
   na budowę (Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.) 

 

1 2 3 4 5 

D Wydział Komunikacji (Starostwo Powiatowe w Tomaszowie  
   Maz.) 

 

1 2 3 4 5 



 

 

E Powiatowy Urząd Pracy 1 2 3 4 5 

F Urząd Skarbowy 1 2 3 4 5 

G ZUS Oddział Tomaszów Mazowiecki 1 2 3 4 5 

H Sąd Rejonowy – w zakresie ksiąg wieczystych 1 2 3 4 5 

12.  Jakie usprawnienia powinna wprowadzić administracja samorządowa w Tomaszowie 

Mazowieckim, aby zwiększyć jakość obsługi przedsiębiorców  

 

 
C. OCENA MOŻLIWOŚCI WSPÓŁDZIAŁANIA/WSPÓŁPRACY 

 

13. Jakie znaczenie dla rozwoju Państwa firmy i osiągania sukcesu mają wymienione poniżej 

czynniki - możliwości wsparcia działalności ze strony samorządu lub otoczenia biznesu? 

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. Wprowadzone symbole oznaczają poziom wpływu wymienionych czynników: 1 – zupełnie 
nieistotny, 2 – raczej nieistotny, 3 – neutralny, 4 – raczej istotny, 5 – zdecydowanie istotny(kluczowy);  

 

A Możliwość otrzymania pomocy od jednostek samorządu terytorialnego w 

staraniu się o środki finansowe z funduszy unijnych (np. dzięki 

bieżącemu upowszechnianiu informacji na temat dotacji i programów 

unijnych, organizacji szkoleń itp.) 

1 2 3 4 5 

B Możliwość otrzymania pomocy od jednostek samorządu terytorialnego 

w zakresie doradztwa prawno-ekonomicznego (np. dzięki organizacji 

bezpłatnego poradnictwa prawnego, branżowego itp.) 

1 2 3 4 5 

C Możliwość korzystania z ulg i zwolnień w podatkach lokalnych   1 2 3 4 5 

D Możliwość otrzymania pomocy w ramach działalności na rzecz 
wspierania przedsiębiorczości, tzw. instytucji otoczenia biznesu (np. 
ośrodków przedsiębiorczości, centrów innowacji i transferu technologii, 
instytucji finansowych) 

1 2 3 4 5 

E Możliwość otrzymania wsparcia z instytucji pośrednictwa pracy i 

przeciwdziałania bezrobociu (np. w zakresie staży, refundacji części 

kosztów za wynagrodzenia skierowanych do pracy bezrobotnych, 

doradztwa zawodowego, świadczeń aktywizacyjnych za zatrudnienie 

bezrobotnego) 

1 2 3 4 5 

F Promocja osiągnieć lokalnych przedsiębiorców oraz ich 

produktów/usług 

1 2 3 4 5 

G Inicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami 1 2 3 4 5 

H Inicjowanie współpracy między przedsiębiorcami, a uczelniami, 

administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi 

1 2 3 4 5 

 



 

 

 

14. Jakie inne czynniki - możliwości wsparcia działalności ze strony samorządu lub otoczenia 

biznesu mają znaczenie dla rozwoju Państwa przedsiębiorstwa i osiągania sukcesu? 

Proszę wymienić 

   
   
   
   

 

15. W jakich obszarach bylibyście państwo zainteresowani współpracą z lokalnymi 

instytucjami publicznymi?  
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź w odniesieniu do wymienionych poniżej kategorii / obszarów współdziałania. 
Wprowadzone symbole oznaczają poziom wpływu wymienionych czynników: 1 - jestem zainteresowany dostępem do 
informacji, 2 – jestem zainteresowany doradztwem 3 – jestem zainteresowany aktywnym udziałem 4 – nie jestem 
zainteresowany 

 

A Planowanie przestrzenne i przygotowanie nowych terenów lub gotowych 

powierzchni dla prowadzenia działalności gospodarczej. 

1 2 3 4 

B „Przywracanie do życia” (rewitalizacja) zaniedbanych obszarów miasta, 

obejmująca poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej  

1 2 3 4 

C Pozyskanie wykwalifikowanych pracowników poprzez współdziałanie ze 

szkołami średnimi i instytucjami kształcenia ustawicznego (przygotowanie 

dedykowanych programów kształcenia zawodowego, praktyki zawodowe, 

staże, lekcje przedsiębiorczości) 

1 2 3 4 

D Wykorzystanie środków Funduszu Pracy (podnoszenie kwalifikacji 

pracowników, staże, tworzenie nowych miejsc pracy, doposażanie nowych 

stanowisk pracy) 

1 2 3 4 

E Współdziałanie w sferze ochrony środowiska i gospodarki odpadami i 

wdrażanie rozwiązań energoefektywnych. 

1 2 3 4 

F Pomoc przy wejściu na zewnętrzne rynki (krajowe i zagraniczne), 

organizacja misji gospodarczych w miastach partnerskich, wspólny udział 

w targach i innych działaniach promocyjnych. 

1 2 3 4 

G Tworzenie wspólnych platform zakupowych i sprzedażowych oraz 

rozwijanie więzi kooperacyjnych (rozwijanie klastrów) z innymi lokalnymi 

firmami. 

1 2 3 4 

H Wspólne prowadzenie badań oraz wdrażanie nowych technologii 1 2 3 4 

I Wdrożenie w firmie rozwiązań e-business (zarządzanie, sprzedaż, 

kooperacja), cyberbezpieczeństwa własności intelektualnej. 

1 2 3 4 

J Współdziałanie z instytucjami edukacyjnymi i uczelniami w zakresie 

podnoszenia kompetencji właścicieli i kadry zarządczej oraz badań. 

1 2 3 4 

K Współpraca firm przy realizacji zamówień publicznych miejscowych 1 2 3 4 



 

 

instytucji publicznych. 

L Ułatwienie i poprawienie dostępu do usług wspierających rozwój lokalnych 

firm (np. Fundusz Pożyczkowy, doradztwo itp.) 

1 2 3 4 

M Przygotowanie wspólnie z innymi partnerami programu wsparcia i rozwoju 

firm w mieście. 

1 2 3 4 

 

 

 

16. W jakich innych obszarach bylibyście Państwo zainteresowani współpracą? Proszę 

wymienić 

   
   
   
   
 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE KWESTIONARIUSZA! 

 


