
Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta 
Ząbki na lata 2007-2015

Urząd Miasta w Ząbkach wspólnie z ekspertami Szkoły Głównej Handlowej w 
Warszawie  oraz  powołanym  w  lipcu  b.r.  Konwentem  ds.  Strategii  Rozwoju  Miasta 
Ząbki  opracowuje  Strategię  Rozwoju  Miasta  Ząbki  na  lata  2007-2015.   Jednym  z 
kluczowych  elementów  powodzenia  procesu  opracowania  strategii  jest  identyfikacja 
kluczowych problemów i barier sektora małych i średnich przedsiębiorstw działających 
w Ząbkach.

Badania mają charakter anonimowy. Kwestionariuszy nie należy podpisywać. Po 
wprowadzeniu do komputera kwestionariusze zostaną zniszczone.  
    

Dziękujemy za rzetelne  i  uważne udzielenie odpowiedzi  na pytania zawarte w 
kwestionariuszu.   Państwa  praca  pomoże  nam  w  wiarygodnym  i  rzetelnym 
sformułowaniu celów Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015.

                                 Autorzy badań



KWESTIONARIUSZ ANKIETY

Wszystkie  zawarte  w  kwestionariuszu  pytania  są  anonimowe  i  służą  wyłącznie  celom  badawczym.  
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi w wybranym polu znakiem „X” chyba, że informacja w danym pytaniu  
stanowi inaczej. Dziękujemy!

1. Proszę określić jak długo prowadzi Pan/Pani własną działalność gospodarczą.  (Za początek 
rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej proszę przyjąć datę uzyskania wpisu do EDG)

……………………………………………………………………………………………….

2. Proszę wskazać, w jakiej branży Pan/Pani prowadzi własną działalność gospodarczą:
□ przemysł chemiczny 
□ przemysł mleczarski
□ przemysł spożywczy
□ przemysł budowlany
□ transport
□ handel 
□ usługi
□ inna, jaka? ……………………….

3. Na jakim obszarze funkcjonuje Pana/Pani firma?
□ miasto Ząbki
□ powiat wołomiński
□ m. st. Warszawa
□ aglomeracja warszawska
□ województwo mazowieckie
□ inny, jaki …………………

4.  Czy  korzystał(a)  Pan/Pani  z  zewnętrznych  finansowych  form  wsparcia  rozwoju 
działalności gospodarczej?
□ tak 
□ nie (Proszę przejść do pyt.7)

5. Proszę wskazać, z jakich form wsparcia Pan/Pani korzystał(a)? 
□ kredyt w bankach komercyjnych
□ pożyczka hipoteczna
□ kredyt pomostowy
□ dotacja Unii Europejskiej
□ dotacja z budżetu państwa 
□ inne, jakie? …………………………………… 

6. Czy w Pana/Pani ocenie, wykorzystana forma wsparcia finansowego jest godna polecenia 
dla  innych  osób  rozpoczynających  własną  działalności  gospodarczą?  (Proszę  w  kilku  słowach 
uzasadnić swoją odpowiedź)
□ tak, dlaczego?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
□ nie, dlaczego?
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

7. Proszę wskazać, które z podanych poniżej instytucji otoczenia biznesu działają w Ząbkach: 
□ fundusz poręczeń kredytowych
□ centrum przedsiębiorczości
□ inkubator przedsiębiorczości
□ punkt obsługi inwestora
□ gminne centrum informacji
□ punkt informacji europejskiej
□ centrum informacji gospodarczej
□ agencja pośrednictwa pracy

8. Czy korzystał(a) Pan/Pani z usług przynajmniej jednej ze wskazanych powyżej instytucji w 
trakcie rozwijania własnej firmy?
□ tak
□ nie

9. Czy Pana/Pani zdaniem działalność instytucji otoczenia biznesu przyczynia się do rozwoju 
przedsiębiorczości na obszarze Ząbek?
□ tak
□ nie

10. Czy uważa Pan/Pani, że lokalny samorząd wspiera rozwój przedsiębiorczości w Ząbkach, 
jeśli tak proszę opisać formy wsparcia?
□ tak
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
□ nie

11. Zdaniem Pana/Pani, które z podanych poniżej narzędzi wsparcia lokalnego biznesu są 
(byłyby) najbardziej pomocne przedsiębiorcom w Ząbkach? (Proszę wskazać dwie odpowiedzi)
□ ulgi podatkowe
□ inkubatory przedsiębiorczości
□ centra obsługi przedsiębiorców
□ promocja potencjału ekonomicznego regionu
□ organizowanie misji gospodarczych (np. udział w targach, ekspozycjach)
□ organizowanie for gospodarczych dla przedsiębiorców
□ punkty informacji europejskiej
□ inne (jakie?)…………………………………………………………………………………..

12. Proszę wskazać jaki rodzaj formy współpracy z władzami samorządowymi jest zdaniem 
Pan/Pani korzystny dla rozwoju gospodarki Ząbek?
...…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…..

13. Czy uważa Pan/Pani, że działające na terenie Ząbki organizacje pozarządowe wspierają 
przedsiębiorczość w mieście?
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□ tak
□ nie

14. Czy zdaniem Pana/Pani obecna współpraca przedsiębiorców z organizacjami 
pozarządowymi jest korzystna dla rozwoju gospodarczego Ząbek?
□ tak
□ nie
□ nie ma wpływu

15. Czy planuje Pan/Pani, w najbliższym czasie, korzystać ze środków pochodzących z 
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej?
□ tak, dlaczego:
…………………………………………………………………………………………………
□ nie, dlaczego:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

16.  Czy  dostrzega  Pan/Pani  na  obszarze  Ząbek  instytucje,  pomocne  Pana/Pani  firmie  w 
pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych?
□ tak
□ nie
Jeśli tak, proszę wskazać te instytucje:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

17. Jaka, zdaniem Pana/Pani, jest rola samorządu lokalnego w procesie pozyskiwania przez 
przedsiębiorców funduszy unijnych?
□ informacyjna
□ doradcza
□ motywacyjna
□ promująca
□ integrująca środowisko przedsiębiorców
□ samorząd lokalny nie odgrywa żadnej roli w tym procesie
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