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Ankieta konsultacyjna dla przedsiębiorstw 

W związku z opracowywaniem Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 

Wąbrzeskiego, wyznaczającej główne kierunki rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego w latach 2014-2020, 

zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny stanu oraz barier rozwoju 

przedsiębiorczości na terenie powiatu wąbrzeskiego.  

 

Lokalizacja przedsiębiorstwa: 
Miasto 

Wąbrzeźno 
Gmina Płużnica Gmina Książki 

Gmina Dębowa 
Łąka 

Gmina Wąbrzeźno 

          

Wielkość przedsiębiorstwa: 

Jednoosobowa 
działalność 

gospodarcza 

Mikroprzedsiębiorstwo 
(do 9 zatrudnionych) 

Małe 
przedsiębiorstwo 

(od 10 do 49 
zatrudnionych)  

Średnie 
przedsiębiorstwo 

(od 50 do 249 
zatrudnionych) 

Duże 
przedsiębiorstwo 

(pow. 250 
zatrudnionych) 

          

Główny sektor/branża działalności: 

 

 
1. Jaka jest w Państwa opinii aktualna kondycja finansowa firmy (prosimy zaznaczyć właściwą 
odpowiedź) 

2. Czy w najbliższym czasie Państwa przedsiębiorstwo zamierza (prosimy zaznaczyć jedną 

odpowiedź): 

 rozwijać swoją działalność 

 utrzymywać swoją działalność na tym samym poziomie 

 ograniczyć swoją działalność (jeśli tak, dlaczego?.................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....) 

 zawiesić swoją działalność (jeśli tak, dlaczego?........................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………......) 

 zakończyć swoją działalność (jeśli tak, dlaczego?..................................................................... 
…………......................................................................................................................................) 

3.  Jakie są bariery hamujące rozwój przedsiębiorczości w powiecie wąbrzeskim? (można zaznaczyć 
kilka odpowiedzi) 

 polityka podatkowa 

 zmienność i niejasność przepisów 

 konkurencja 

 niewystarczający popyt 

 problemy finansowe 

 niedostosowane zasoby ludzkie powiatu wąbrzeskiego do potrzeb lokalnego rynku pracy 

 niedostatecznie rozwinięta infrastruktura techniczna (drogowa, wodno-kanalizacyjna, 
teletechniczna) 

 inne (jakie?)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bardzo dobra Dobra Zła Bardzo zła Trudno powiedzieć 
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4. Jaki rodzaj wsparcia oferowanego przez władze wpływa w największym stopniu na rozwój 

przedsiębiorczości w powiecie (można zaznaczyć kilka odpowiedzi): 

 ulgi podatkowe 

 doradztwo  

 szkolenia 

 udostępnianie pomieszczeń na preferencyjnych warunkach 

 inne (jakie?)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

5. Jakie inwestycje/działania realizowane na terenie powiatu przez samorządy mogą najsilniej 

wpłynąć na rozwój gospodarki powiatu?  (można zaznaczyć kilka odpowiedzi): 

 budowa i przebudowa dróg 

 rozwój komunikacji publicznej w powiecie 

 przygotowanie terenów inwestycyjnych 

 rozwój infrastruktury turystycznej (np. budowa ścieżek rowerowych) 

 tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości 

 promocja powiatu w celu przyciągnięcia inwestorów 

 dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy 

 inne (jakie?)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety i poświęcony czas! 

Wypełnione ankiety prosimy odsyłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie,  

ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno lub na adres e-mail: wr@wabrzezno.pl do 30.03.2015 r. 

Wszelkie pytania należy kierować do p. Anny Tomajczyk, nr tel.: 693-111-127 lub mailowo na adres: 

tomajczyk@LC.net.pl 

 

mailto:wr@wabrzezno.pl

