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ANKIETA 

IDENTYFIKACJI SZANS I ZAGROŻEŃ  

ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE WEJHEROWSKIM 

 

Szanowni Państwo, 

W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie Wyższa Szkoła 

Administracji i Biznesu w Gdyni prowadzi prace nad dokumentem „Strategia Rozwoju 

Przedsiębiorczości Powiatu Wejherowskiego”. Rolą przedsięwzięcia jest określenie szans i 

zagrożeń występujących na terenie powiatu. 

Przez powiat wejherowski rozumie się obszar składający się z Gminy Miasta 

Wejherowo, Gminy Miasto Reda, Gminy Miasto Rumia, Gminy Choczewo, Gminy 

Gniewino, Gminy Linia, Gminy Luzino, Gminy Łęczyce, Gminy Szemud, Gminy 

Wejherowo. 

By nasza pomoc była adekwatna do Państwa potrzeb, została opracowana ankieta 

badawcza, która przeznaczona jest dla przedstawicieli przedsiębiorstw działających na 

obszarze powiatu wejherowskiego. Ankieta dotyczy oceny stanu obecnego i potencjału 

rozwojowego podmiotów gospodarczych oraz możliwości wspierania przedsiębiorstw przez 

Starostwo Powiatowe. Państwa udział jest aktywnym wkładem w tworzenie strategicznego 

dokumentu, mającego na celu  ukierunkowanie rozwoju przedsiębiorczości w powiecie. 

Przekazane przez Państwa uwagi i sugestie będą odzwierciedlać rzeczywistych potrzeb 

przedsiębiorców, dlatego prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety. 

Uzupełnioną ankietę prosimy dostarczyć  w terminie do 30 czerwca 

 Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo – punkt 

obsługi interesantów z dopiskiem „ankieta”, lub 

 przesłać w formie skanu na adres t.magulski@powiatwejherowski.pl, lub 

 przesłać na adres Kierownik Katedry Zarządzania dr Radosław Stojek, WSAiB, 

ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia - z dopiskiem „Ankieta Powiatu 

Wejherowskiego”, lub 

 przesłać w formie skanu na adres: r.stojek@wsaib.pl 

Serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety. 

 

 

CZĘŚĆ I – OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE 

1. Gdzie prowadzicie Państwo główną działalności gospodarczą:  

 Gmina Miasta Wejherowo  

 Gmina Miasto Reda 

 Gmina Miasto Rumia  

 Gmina Choczewo  

 Gmina Gniewino  

 Gmina Linia 

 Gmina Luzino 

 Gmina Łęczyce  

 Gmina Szemud 

 Gmina Wejherowo  

mailto:t.magulski@powiatwejherowski.pl
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2. Czy Państwa przedsiębiorstwo prowadzi działalność poza granicami powiatu 

wejherowskiego? 

 Nie  

 Tak, jaką?……………………………………………………………..……………………. 

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

3. Jaka jest forma organizacyjno-prawna Państwa przedsiębiorstwa:   

 spółka prawa handlowego            

 spółka prawa cywilnego    

 działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną     

 inna, jaka? ………………………………………………………………………………..…. 

 

4. Ilu pracowników zatrudnia Państwa przedsiębiorstwo?:  

 0-9                  10-49                       50-249                          250 i więcej  

 

5. Jaki jest rodzaj prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej:  

 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz 

artykułów    

 Przetwórstwo przemysłowe 

 Żywność, przetwórstwo rolno spożywcze 

 Budownictwo użytku osobistego i domowego 

 Transport, gospodarka magazynowa i łączność 

 Turystyka, Hotele i restauracje 

 Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej 

 Meblarstwo i przemysł drzewny 

 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 

 Inne (jakie) ..…………………………………………………… 

 

6. Jaki jest okres istnienia firmy na rynku:   

 do 12 miesięcy                          1-5 lat                         6-10 lat  

 11-15 lat                         powyżej 15 lat 

 

7. Czy Państwa firma planuje rozwój w przy użyciu własnych zasobów finansowych?

   Tak                           Nie                         

 

8. Czy zidentyfikowana konkurencja wymusza rozwój Państwa przedsiębiorstwa? 
  Tak                           Nie                         
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9. Co jest celem Państwa przedsiębiorstwa za 5 lat? (Można wybrać wiele odpowiedzi) 

 Niższy próg rentowności inwestycji 

 Wyższa sprzedaż 

 Większa rozpoznawalność marki 

 Nowe linie produktowe/ biznesowe 

 Zwiększenie roli klientów 

 Większy udział w rynku   

 Modernizacja parku maszyn    

 

10. Co jest najważniejszym czynnikiem rozwoju Państwa przedsiębiorstwa? 

 Konkurencja  

 Potencjalna konkurencja 

 Dostawcy 

 Nabywcy / Klienci 

 Substytuty oferowanych produktów/ usług 

 

11. Co jest najważniejszym hamowania rozwoju Państwa przedsiębiorstwa? 

 Konkurencja  

 Potencjalna konkurencja 

 Dostawcy 

 Nabywcy / Klienci 

 Substytuty oferowanych produktów/ usług                       

 

CZĘŚĆ II.  BARIERY W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

1. Czy firma planuje przeniesienie (obecnie lub w przyszłości) całej działalności lub jej 

części z terenu powiat? 

 Nie – przejdź do III części ankiety 

 Tak

a. Dlaczego firma pragnie zmienić lokalizację ? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

b. Jeżeli firma rozważa opuszczenie powiatu, to co mogłoby wpłynąć na zmianę jej decyzji? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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2. Które z poniżej wymienionych czynników w największym stopniu wpływają 

negatywnie na rozwijanie Państwa produkcji/ działalności usługowej? (Można 

wybrać wiele odpowiedzi).  

 Duża konkurencja 

 Skomplikowane przepisy prawne i podatkowe 

 Koszty energii 

 Niewypłacalność kontrahentów/ długi okres oczekiwania na zapłatę 

 Koszty materiałów 

 Zbyt mała powierzchnia lokalu/hali produkcyjnej 

 Problemy komunikacyjne/ transportowe 

 Stopy procentowe (w tym kredyty) 

 Podatki, pracownicze świadczenia socjalne 

 Stan rynku/ gospodarki 

 Wysokie koszty wynajmu lokalu 

 Brak wykwalifikowanych pracowników 

 Dostęp do źródeł finansowania 

 Administracja lokalna 

 Inne , jakie?............................................................................................................................ 

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

CZĘŚĆ III. ZATRUDNIENIE I SPRAWY PRACOWNICZE 

1. Czy planujecie Państwo zwiększyć zatrudnienie w najbliższym czasie? 

 tak  

  

 nie  

  

 trudno powiedzie

2. Jakie kwalifikacje, cechy lub umiejętności są dla Państwa najistotniejsze u 

potencjalnego pracownika? 
…………………...………………………………………………………………………………

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

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

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

 

3. Pracowników którego szczebla będą państwo poszukiwać w najbliższej przyszłości? 

(możliwa więcej niż 1 odpowiedź) 

 

 Niewykwalifikowanych pracowników technicznych 

 Niewykwalifikowanych pracowników biurowych 

 Wykwalifikowanych pracowników technicznych 

 Wykwalifikowanych pracowników biurowych 

 Kadry zarządzającej 
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IV. OCENA USŁUG PUBLICZNYCH 

1. Jak oceniają Państwo działania powiatu na rzecz lokalnych przedsiębiorców? 

 bardzo dobrze             dobrze             nie mam zdania            źle            bardzo źle  

2. Jak oceniają Państwo działania PUP  na rzecz przedsiębiorców?  

 bardzo dobrze             dobrze            nie mam zdania            źle            bardzo źle 

3. Jak oceniają Państwo jakość następujących usług Starostwa Powiatowego w 

Wejherowie? 

 

Lp. usługa Bardzo 

dobra 

Dobra Dostateczna Niedostateczna Brak usługi 

1. 
Wsparcie dla MSP (małych i średnich 

przedsiębiorstw) 
     

2. 
Oferta terenów i budynków dla 

przedsiębiorców 

     

3. Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw       

4. Bezpieczeństwo publiczne      

5. 
Komunikacja w obrębie powiatu 

(połączenia drogowe, stan dróg) 
     

6. Wydawanie zezwoleń       

7. Wywóz śmieci      

8. 
Dostępność infrastruktury technicznej 

i komunalnej 

     

9. Utrzymanie ulic, chodników i zieleni      

10. Promocja przedsiębiorczości      

11. Promocja powiatu      

12. Edukacja i szkolenie kadr      

13. 
Pomoc w nawiązywaniu kontaktów z 

przedsiębiorcami z zagranicy 
     

4. Czy poleciliby Państwo powiat wejherowski jako dobre miejsce do prowadzenia 

działalności gospodarczej? 

 tak, dlaczego? ……………………………………………………………………………….. 

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

 nie, dlaczego ?………………………………………………..….. …………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 
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a. Co należy ocenić pozytywnie? 

 Dostępność infrastruktury technicznej i komunalnej 

 Dostępność terenów pod inwestycje 

 Położenie powiatu  - dostępność komunikacyjna 

 Rozwój powiatu pod kątem turystyki 

 Niskie podatki lokalne 

 Inne, jakie? 

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

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

b. Co należy ocenić negatywnie? 

 Dostępność infrastruktury technicznej i komunalnej 

 Dostępność terenów pod inwestycje 

 Położenie powiatu - dostępność komunikacyjna 

 Wysokie podatki lokalne 

 Inne (ewentualnie jakie?) 

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

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

5. Jak oceniają Państwo warunki prowadzenia działalności gospodarczej w powiecie 

wejherowskim pod następującymi względami:  

Lp. Usługa Bardzo 

dobra 

Dobra Dostateczna Niedostateczna Brak usługi 

1. Wysokość podatków i opłat lokalnych      

2. 

Dostępność lokali i terenów inwestycyjnych 

nadających się do     prowadzenia 

działalności gospodarczej 

     

3. 
Położenie powiatu - dostępność 

komunikacyjna 

     

4. Stan dróg      

5. 

Dostęp do potencjalnych źródeł 

finansowania prowadzonej działalności 

(pożyczki, kredyty) 

     

6. 

Dostęp do programów wsparcia dla 

przedsiębiorców (pomoc w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego, Programu 
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Rozwoju Obszarów Wiejskich, Pomoc De 

Minimis, itp.) 

7. 
Dostęp do wykwalifikowanych 

pracowników 

     

8. 

Dostęp do informacji ważnych dla 

przedsiębiorców (źródła finansowania, nowe 

technologie, rynki zbytu) 

     

9. 
Rozwój powiatu pod kątem turystki 

 

     

10. 

Promocję powiatu jako regionu 

inwestycyjnego, promocję walorów 

społeczno-gospodarczych powiatu wraz z 

funkcjonującymi przedsiębiorstwami i 

produktami  

     

6. Proszę wskazać maksymalnie 3 największe przeszkody w prowadzeniu działalności 

gospodarczej:  

  wysokie opłaty i podatki lokalne 

  trudność w znalezieniu lokali do 

prowadzenia/rozszerzenia działalności 

gospodarczej 

  brak dostępu do terenów pod inwestycje 

  zły stan dróg i brak innej infrastruktury 

technicznej  

  brak dostępu (lub dostęp ograniczony) do 

pożyczek  

i kredytów na rozwój działalności firmy 

  zły stan infrastruktury technicznej (wodno-

kanalizacyjnej, energetycznej, internet) 

  brak dostępu do informacji ważnych dla 

przedsiębiorców (np. o możliwości 

pozyskania funduszy unijnych) 

  brak dostępnych wykwalifikowanych 

pracowników 

  brak programów wsparcia dla 

przedsiębiorców 

  inne, jakie? 

……………………………………………….  

…………………………………………….…. 

……………………………………………...... 

……………………………………………...... 

7. Z których spośród następujących form wsparcia przedsiębiorców przez samorządy 

byli byście Państwo skłonni skorzystać? 

l.p. Forma wsparcia Tak Nie 

1. Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych   

2. Wsparcie finansowe zwrotne  (poręczenia, pożyczki)   

3. Wsparcie finansowe bezzwrotne (dotacje, pożyczki częściowo 

umarzalne) 

  

4. Lokali udostępnionych na preferencyjnych warunkach    
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5. Porady prawne, finansowo-księgowe   

6. Szkolenia pracowników   

7. Szkolenia dla kadry menedżerskiej   

8. Terenów inwestycyjnych uzbrojonych w podstawową 

infrastrukturę  

  

9. Regionalne działania promocyjne powiatu   

10. Ogólnopolskie działania promocyjne powiatu   

11. Międzynarodowe działania promocyjne powiatu   

12. Innych, jakich 

………………………………………………………………… 

  

8. Czy korzystali Państwo z poniższych działań i programów wspierających 

przedsiębiorstwa? 

l.p. Instytucja/ Projekt Zaangażowanie Państwa 

podmiotu 

1. Fundusz Pożyczkowy   TAK  NIE 

2. Szkolenia realizowane przez fundacje   TAK  NIE 

3. Powiatowy Urząd Pracy  TAK  NIE 

4. Środki finansowe i doradztwo w zakresie  

rozpoczęcia działalności gospodarczej 
 TAK  NIE 

5. Ośrodek Doradztwa i Szkoleń  TAK  NIE 

6. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji  

Rolnictwa 
 TAK  NIE 

7. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  TAK  NIE 

8. Projekt Wsparcie Przedsiębiorczości na Kaszubach  TAK  NIE 

9. Projekt Azymut Praca  TAK  NIE 

10. Projekt System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i 

obszaru ZIT  
 TAK  NIE 

11. Projekt System aktywizacji społeczno-zawodowej w 

powiecie wejherowskim 
 TAK  NIE 

12. Inne, jakie?  

…………………………..………………………………  
 TAK  NIE 
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CZĘŚĆ V. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

1. Czy są Państwo skłonni podjąć współpracę ze stowarzyszeniami, fundacjami  lub 

innymi organizacjami pozarządowymi w celu udziału/organizacji wspólnych 

przedsięwzięć.

 Tak     Nie    Trudno powiedzieć 

2. W jakich obszarach widzą Państwo możliwość ewentualnej współpracy? (można 

zaznaczyć wszystkie). 

 aktywizacja, rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego 

 promocja i wspieranie przedsiębiorczości  

 kultura i rozrywka 

 pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych  

 promocja i aktywizacja ludzi młodych 

 zatrudnienie dla obcokrajowców 

 promocja i aktywizacja kobiet 

 

3. Czy są Państwo zainteresowani realizacją innowacyjnych inwestycji opierających się 

na bliskiej współpracy z instytucjami badawczo-rozwojowymi (współpraca B+R)?  

                                            ie 

Jeśli TAK, to czego dotyczyłaby ta współpraca 

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

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

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

4. Czy Państwa przedsiębiorstwo prowadziło już prace badawczo – rozwojowe?  

                                             

Jeśli TAK, to czego dotyczyła ta współpraca: 

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

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

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

5. Czy Państwa przedsiębiorstwo byłoby zainteresowane działalnością w ramach 

klastrów branżowych? 

ak                                            ie 

Jeśli TAK, to w jakiej branży:   

 przetwórstwa drzewnego i produkcji mebli 

 turystyki i rekreacji  

 przetwórstwa rolno-spożywczego  

 inne 

……………………………………………………..…………………………………… 
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6. Jakich działań oczekują Państwo od Urzędów Gmin i Instytucji Otoczenia Biznesu 

(np. NGOs, Szkoły i Uczelnie) w zakresie współpracy z prowadzoną przez Państwa 

działalnością gospodarczą?  

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

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

 

CZĘŚĆ VI. DOTACJE UNIJNE NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 

 

1. Czy kiedykolwiek starali się Państwo o zdobycie dofinansowania z funduszy unijnych 

na rozpoczęcie i/lub rozwój Państwa działalności gospodarczej? 

 

 Tak     Nie 

 

2. Proszę ocenić Państwa stopień zainteresowania możliwościami uzyskania 

dofinansowania unijnego: 

 

 Wysoki  

   

 Średni  

   

 

 Niski  

 

 Brak

CZĘŚĆ VII. OGÓLNE WRAŻENIA I OPINIE 

 

1.  Która z poniższych dziedzin jest Państwa zdaniem najważniejsza z punktu widzenia 

rozwoju powiatu? 

 Przemysł 

 Handel i usługi 

 Turystyka 

 Rolnictwo 

 Inne, jakie? ………………………….…………………………………………………….. 

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

 

2.   Jak ogólnie oceniają Państwo powiat wejherowski jako miejsce do prowadzenia 

interesów? 

 Ocena bardzo dobra 

 Ocena dobra 

 Ocena dostateczna 

 Ocena niedostateczna 

 Nie mam zdania 

3. Czy sądzą Państwo, że pozyskanie dużych inwestorów przyspieszy rozwój 

gospodarczy powiatu wejherowskiego? 

 Tak    Nie 
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4. Jakiej pomocy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oczekują 

Państwo od powiatu? 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

5. Jakie newralgiczne problemy powinny zostać uwzględnione w Strategii Rozwoju 

Przedsiębiorczości w powiecie wejherowskim (proszę zakreślić maksymalnie 3 

kategorie)? 

 Komunikacja w obrębie powiatu - utrzymanie dróg 

 Komunikacja w skali regionu i kraju – budowa nowych połączeń 

 Przyciągnięcie nowych inwestorów 

 Perspektywy ludzi młodych 

 Zatrudnienie kobiet 

 Zatrudnienie osób po 50 r.ż. 

 Zatrudnienie obcokrajowców 

 Walka z bezrobociem 

 Rozwój średnich i dużych przedsiębiorstw (pow. 50 zatrudnionych) 

 Rozwój drobnego rzemiosła i usług 

 Modernizacja infrastruktury (wodociągi i kanalizacja) 

 Rozwój turystyki 

 Ochrona środowiska 

 Pomoc socjalna 

 Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) 

 Współpraca władz powiatu  ze środowiskiem przedsiębiorców 

 Budowa mieszkań komunalnych 

 Budowa mieszkań socjalnych 

 Rozwój edukacji i kultury 

 Zarządzanie powiatem, organizacja prac instytucji i spółek powiatowych 

 Bezpieczeństwo publiczne 

 Promocja powiatu 

 Atrakcyjność turystyczna 

 Inne, jakie? ……………………………..………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 



 

ANKIETA IDENTYFIKACJI NAJWAŻNIEJSZYCH SZANS I ZAGROŻEŃ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE WEJHEROWSKIM 
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6. Przedsiębiorstwa z jakiej branży mogą według Państwa stać się motorem rozwoju 

gospodarczego w powiecie? 

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

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

7. Jakie elementy infrastruktury turystycznej mogłaby jeszcze rozwinąć powiat 

wejherowski? 

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

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

8. Czy mają Państwo uwagi ogólne dotyczące obecnego stanu  przedsiębiorczości w 

powiecie -  Jeżeli tak to jakie? 

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

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

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

9. Czy mają Państwo uwagi ogólne dotyczące obecnej współpracy Starostwa 

Powiatowego z przedsiębiorstwami? 

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

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

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

10. Czy mają Państwo uwagi ogólne dotyczące obecnej współpracy Władz Gmin z 

przedsiębiorstwami? 

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

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

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

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 

Zespół badawczy  

Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni 


