II edycja badania Panel Polskich Przedsiębiorstw. Ankieta wskaźnikowa.
P1. (AKTYWNOŚĆ) Proszę zaznaczyć, jaki jest obecny stan aktywności Państwa firmy?
1. podmiot aktywny
2. podmiot nieaktywny
Pytanie P1a zadane, jeśli w P1 wybrano odpowiedź 1.
P1a. (AKTYWNOŚĆ1) Państwa firma jest podmiotem aktywnym, proszę o poniższej liście zaznaczyć, czy
jest podmiotem ...
1. ...prowadzącym działalność
2. ...w budowie, organizującym się
3. ...w stanie likwidacji
4. ...w stanie upadłości
Pytanie P1b zadane, jeśli w P1 wybrano odpowiedź 2.
P1b. (AKTYWNOŚĆ2) Państwa firma jest podmiotem nieaktywnym, proszę o poniższej liście zaznaczyć,
czy jest podmiotem...
1. ...który jeszcze nie podjął działalności
2. ...w stanie likwidacji
3. ...w stanie upadłości
4. ...z zawieszoną działalnością
5. ...z zakończoną działalnością
P2. (FORMA_PRAWNA) Proszę zaznaczyć poniżej, jaka jest forma prawna Państwa firmy?
1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
2. Spółka jawna
3. Spółka partnerska
4. Spółka komandytowa
5. Spółka komandytowo-akcyjna
6. Spółka akcyjna
7. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
8. Spółka cywilna
9. Fundacja
10. Stowarzyszenie
12. Inna jednostka organizacyjna, nie mająca osobowości prawnej
11. Inna – Proszę wpisać jaka? ________________________________________________
P3. (KAPITAŁ) Czy kapitał zagraniczny posiada udziały (bezpośrednio bądź
pośrednio) w kapitale zakładowym Państwa firmy?
1. tak - udział większościowy
2. tak - udział mniejszościowy
3. nie
4. odmowa odpowiedzi
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P4. (KONIUNKTURA_PRZESZŁOŚĆ) Jak, w porównaniu z sytuacją w czerwcu ubiegłego roku (2012),
ocenia Pan(i) obecną koniunkturę?
1
2
3
4
5
6
znacznie nieznacznie taka sama, nieznacznie znacznie
nie wiem/
gorsza niż gorsza niż
jak w
lepsza niż w lepsza niż w
trudno
w czerwcu w czerwcu
czerwcu
czerwcu
czerwcu
powiedzieć
2012 r.
2012 r.
2012 r.
2012 r.
2012 r.
Obecna koniunktura w gospodarce
jest...
Obecna koniunktura w branży, w
której funkcjonuje Państwa firma,
jest... [DEFINICJA]

P5. (KONIUNKTURA_PRZYSZŁOŚĆ) Jaka, Pana(i) zdaniem, będzie koniunktura za trzy miesiące?
1
2
4
3
znacznie nieznacznie
nieznacznie
taka sama,
gorsza niż gorsza niż
lepsza niż
jak obecnie
obecnie
obecnie
obecnie

5
znacznie
lepsza niż
obecnie

6
nie wiem/
trudno
powiedzieć

Za trzy miesiące koniunktura w
gospodarce będzie...
Za trzy miesiące koniunktura w
branży, w której funkcjonuje
Państwa firma, będzie...

[DEFINICJA]
P6. W jaki sposób, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, zmieniły się poniższe parametry?
Proszę zaznaczyć jedną, właściwą odpowiedź na skali umieszczonej obok określenia.

P6a.
(SYTUACJA_FIRMY_POPYT)

1
wyraźnie
spadł

2
nieznacznie
spadł

3
pozostał bez
zmian

4
nieznacznie
wzrósł

5
wyraźnie
wzrósł

6
nie wiem/
trudno
powiedzieć

nieznacznie
wzrosła

wyraźnie
wzrosła

nie wiem/
trudno
powiedzieć

Popyt na produkty/ usługi
Państwa firmy

P6b. (SYTUACJA_FIRMY_DOSTĘPNOŚĆ_KADRY)
wyraźnie
spadła

nieznacznie
spadła

pozostała
bez zmian

Dostępność
wykwalifikowanych
pracowników
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P6c. (SYTUACJA_FIRMY_CENY)
wyraźnie
spadły

nieznacznie
wzrosły

wyraźnie
wzrosły

nie wiem/
trudno
powiedzieć

pozostały
bez zmian

nieznacznie
wzrosły

wyraźnie
wzrosły

nie wiem/
trudno
powiedzieć

nieznacznie
spadła

pozostała
bez zmian

nieznacznie
wzrosła

wyraźnie
wzrosła

nie wiem/
trudno
powiedzieć

nieznacznie
spadła

pozostanie
bez zmian

nieznacznie
wzrosła

wyraźnie
wzrosła

nie wiem/
trudno
powiedzieć

nieznacznie
spadły

pozostały
bez zmian

Ceny towarów, materiałów,
sprzętu potrzebnych w Państwa
działalności

P6d. (SYTUACJA_FIRMY_KOSZTY_ZATRUDNIENIA)
wyraźnie
spadły

nieznacznie
spadły

Koszty zatrudnienia

P6e. (SYTUACJA_FIRMY_TERMINOWOŚĆ)
wyraźnie
spadła
Terminowość regulowania
płatności przez kontrahentów
Państwa firmy

P6f. (SYTUACJA_FIRMY_KREDYTY)
wyraźnie
spadła
Dostępność kredytów lub innych
form zewnętrznego
finansowania

P7. (KONKURENCJA) Jak silna konkurencja występuje obecnie na rynku, na którym działa Państwa
firma?
1. Bardzo silna konkurencja, tj. działa dużo podmiotów oferujących podobne
produkty, w podobnych cenach
2. Stosunkowo silna konkurencja, tj. pojawia się coraz więcej firm, ale nadal
istnieje przestrzeń dla nowych przedsiębiorstw
3. Umiarkowana konkurencja, tj. rynek jest jeszcze daleki do nasycenia,
istnieje dużo przestrzeni dla nowych firm
4. Słaba konkurencja, tj. rynek stanowi niszę, działają na nim tylko nieliczne,
wyspecjalizowane firmy
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P8. (KONKURENCJA_DZIAŁANIA) Jakie działania podejmowała w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
Państwa firma, aby sprostać konkurencji?
1. Ulepszanie produktów/ usług
2. Działania marketingowe/promocja marki
3. Poszerzanie oferty (wprowadzanie na rynek nowych produktów/usług)
4. Obniżanie kosztów pracy (redukcja zatrudnienia, obniżenie zarobków)
5. Obniżanie cen produktów/usług
6. Wprowadzanie nowych technologii
7. Wprowadzanie zmian organizacyjnych (np. zmiany organizacji pracy, usługi
zlecane - outsourcing)
8. Fuzje lub przejęcia firm działających w tej samej branży
9. Inne działania – Proszę wpisać jakie? _______________________________________________________
10. Nie podejmowaliśmy żadnych z powyższych działań
P8a zadane, jeśli w P8 wybrano dwie lub więcej odpowiedzi (nie licząc odpowiedzi 10)
Wyświetlają się tylko te warianty, które zostały zaznaczone w P8. Jeśli w P8 został zaznaczony i uzupełniony
punkt 9, to punkt 9 w pytaniu przyjmuję jego wartość.
P8a. (KONKURENCJA_DZIAŁANIA_2) Które ze wskazanych działań podejmowanych przez Państwa
firmę, aby sprostać konkurencji okazało się najbardziej skuteczne?
Prosimy wskazać jedno działanie.
1. Ulepszanie produktów/ usług
2. Działania marketingowe/promocja marki
3. Poszerzanie oferty (wprowadzanie na rynek nowych produktów/usług)
4. Obniżanie kosztów pracy (redukcja zatrudnienia, obniżenie zarobków)
5. Obniżanie cen produktów/usług
6. Wprowadzanie nowych technologii
7. Wprowadzanie zmian organizacyjnych (np. zmiany organizacji pracy, usługi zlecane - outsourcing)
8. Fuzje lub przejęcia firm działających w tej samej branży
9. Inne działania - Proszę wpisać jakie? ____________________________________________________
10. Nie podejmowaliśmy żadnych z powyższych działań
P9. (ZATRUDNIENIE_OBECNIE) Ilu pracowników (nie wliczając osób zatrudnionych na umowę zlecenie
lub umowę o dzieło) zatrudniała Państwa firma w dniu 31 maja 2013 roku?
Proszę wpisać liczbę. Jeżeli nie było takich osób proszę wpisać „0”.
_________________________________________________________________________________________
P10. (ZATRUDNIENIE_2012) Ilu pracowników (nie wliczając osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub
umowę o dzieło) zatrudniała Państwa firma w dniu 31 grudnia 2012 roku?
Proszę wpisać liczbę. Jeżeli nie było takich osób proszę wpisać „0”.
_________________________________________________________________________________________
P11. (ZATRUDNIENIE_2011) Ilu pracowników (nie wliczając osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub
umowę o dzieło) zatrudniała Państwa firma w dniu 31 grudnia 2011 roku?
Proszę wpisać liczbę. Jeżeli nie było takich osób proszę wpisać „0”.
1. _______________________________________________________________________________________
2. Nie wiem, trudno powiedzieć
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P12. (ZATRUDNIENIE_TYPY) Jaki procent pracowników zatrudnionych w Państwa firmie w grudniu
2012 roku stanowiły...
Proszę wpisać liczbę. Jeżeli nie było takich osób proszę wpisać „0”.
...osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (stałej lub czasowej)?

_______________

...pozaumowne formy zatrudnienia (powołanie, wybór, mianowanie)?

_______________

P13. Jaki procent pracowników zatrudnionych w Państwa firmie w grudniu 2012 roku stanowiły...
Proszę wpisać wartość w procentach. Jeżeli nie było takich osób proszę wpisać „0”.
P13a. (ZATRUDNIENIE_TYPY1)
...osoby niepełnosprawne?

_______________

P13b. (ZATRUDNIENIE_TYPY2)
...kobiety?

_______________

P14. (ZATRUDNIENIE_PRZYSZŁOŚĆ) Czy w ciągu najbliższych trzech miesięcy planują Państwo
zatrudnianie nowych pracowników?
1. Tak
2. Nie
3. Nie wiem, trudno powiedzieć
P15. (ZWALNIANIE_PRZYSZŁOŚĆ) Czy w ciągu najbliższych trzech miesięcy planują Państwo zwalnianie
pracowników?
1. Tak
2. Nie
3. Nie wiem, trudno powiedzieć
P16. (ZATRUDNIENIE_WAKATY) Czy w okresie ostatnich dwunastu miesięcy w Państwa firmie istniały
wolne miejsca pracy, których nie mogli Państwo obsadzić przez okres dłuższy niż 30 dni?
1. Tak
2. Nie
3. Nie wiem, trudno powiedzieć
P17. (PRZYCHODY_OGÓŁEM) Jakie były w roku 2012 łączne przychody netto Państwa firmy ze
sprzedaży (produktów, usług, towarów lub materiałów)?
1. Do 2 mln złotych
2. Powyżej 2 mln, do 10 mln złotych włącznie
3. Powyżej 10 mln, do 20 mln złotych włącznie
4. Powyżej 20 mln, do 50 mln złotych włącznie
5. Powyżej 50 mln złotych
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P18. (PRZYCHODY_ODSETEK) Jaki odsetek przychodów netto Państwa firmy w roku 2012 stanowiły...
Proszę zaznaczyć jedną, właściwą odpowiedź w każdym wierszu tabeli.
0

1-10%

11-25%

26-50%

51-75%

76-100%

...łączne przychody netto ze sprzedaży na
eksport?
...łączne przychody netto ze sprzedaży przez
Internet?

P19. (ODDZIAŁY_ZAGRANICZNE) Czy obecnie Państwa firma posiada oddziały w krajach innych niż
Polska?
1. Tak
2. Nie
P19a zadane, jeśli w P19 zaznaczono odpowiedź 1.
P19a. (ODDZIAŁY_ZAGRANICZNE2) W ilu krajach, poza Polską, Państwa firma posiada obecnie swoje
oddziały?
1. _______________________________________________________________________________________
2. Nie wiem, trudno powiedzieć
P20. (PRZEPISY) W jakim stopniu zgadza się Pan(i) z poniższymi stwierdzeniami?
zdecydowanie
się zgadzam

raczej się
zgadzam

raczej się nie
zgadzam

zdecydowanie
się nie
zgadzam

trudno
powiedzieć

Dobrze znam przepisy i regulacje
prawne dotyczące mojej firmy.
Liczba przepisów i regulacji
obowiązujących w naszej branży
jest zbyt duża.
Wiem, jakich formalności należy
dopełnić, aby sprostać wymogom
prawnym obowiązującym w naszej
branży.
Formalności wynikające z
obowiązujących przepisów i
regulacji prawnych zajmują zbyt
dużo czasu.

P21. (NIEUCZCIWA_KONKURENCJA) Czy w ostatnich trzech miesiącach spotkał(a) się Pan(i) z
nieuczciwymi działaniami firm z branży, w której działa Państwa firma?
1. Tak
2. Nie
3. Nie wiem, trudno powiedzieć
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P21a zadane, jeśli w P21 zaznaczono odpowiedź 1.
P21a. (NIEUCZCIWA_KONKURENCJA_DZIAŁANIA) Proszę zaznaczyć, z jakimi nieuczciwymi
działaniami podejmowanymi przez firmy konkurencyjne spotkał(a) się Pan(i) w okresie ostatnich trzech
miesięcy?
1. Zatrudnianie pracowników "na czarno"
2. Nieewidencjowanie części wynagrodzeń pracowników
3. Zatrudnianie pracowników nieposiadających uprawnień wymaganych do wykonywania zawodu ("tania siła
robocza")
4. Nieewidencjonowany zakup surowców lub materiałów
5. Ukrywanie części produkcji
6. Nieewidencjonowanie części sprzedaży
7. Zawyżanie kosztów w księgach rachunkowych (w celu uzyskania korzyści podatkowych)
8. Inne działania – Proszę wpisać jakie? ______________________________________________________
P21b zadane, jeśli w P21 zaznaczono odpowiedź inną niż 1.
P21b. (NIEUCZCIWA_KONKURENCJA_ZAGROŻENIE) W jakim stopniu problem nieuczciwej
konkurencji zagrażał, w ciągu ostatnich trzech miesięcy, interesom Państwa firmy?
1. w ogóle nie zagrażał
2. zagrażał w niewielkim stopniu
3. zagrażał w średnim stopniu
4. zagrażał w dużym stopniu
5. zagrażał w bardzo dużym stopniu
P22 zadane, jeśli po sprawdzeniu przez program okazało się, że ankietę wypełniał właściciel firmy.
P22. (WCZEŚNIEJSZA_DZIAŁ_GOSP) Czy przed założeniem obecnej firmy prowadził(a) Pan(i) wcześniej
własną działalność gospodarczą?
1. Tak
2. Nie
P23 zadane właścicielom firm.
P23. (MOTYWY_ZAŁOŻENIA) Jakie były cele założenia firmy, którą Pan(i) obecnie prowadzi?
1. Brak innej możliwości (np. nie mogłem(am) znaleźć pracy, straciłem(am) pracę na etacie)
2. Było to konieczne, aby nawiązać współpracę z inną firmą (oczekiwano ode mnie pracy na zasadzie
samozatrudnienia)
3. Poprawa standardu życia
4. Rozwój moich zainteresowań
5. Uzyskanie niezależności, której nie miał(a)bym pracując na etacie
6. Zdobycie prestiżu/uznania w oczach innych ludzi
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7. Rozwój moich kwalifikacji zawodowych
8. Inne – cele – jakie? _______________________________________________________________________
P24 zadane właścicielom firm. Po zadaniu P24 zakończenie ankiety
P24. (PRZYSZŁOŚĆ) Przyjmijmy, że prowadząc firmę zarobił(a)by Pan(i) wystarczająco dużo pieniędzy,
aby do końca życia nie musieć pracować, zachowując przy tym wysoki status materialny. Co zrobił(a)by
Pan(i) wówczas ze swoją firmą?
1. Sprzedał(a) obecną firmę i żył(a) z zarobionych środków
2. Sprzedał(a) obecną firmę i założył(a) nową
3. Prowadził(a) dalej obecną firmę
4. Mam inny pomysł – jaki? __________________________________________________________________
P24a zadane, jeśli ankiety nie wypełniał właściciel firmy. Po zadaniu P24a zakończenie ankiety.
P24a. (PRZYSZŁOŚĆ1) Przyjmijmy, że na Pana(i) koncie znajduje się wystarczająco dużo pieniędzy, aby
do końca życia nie musiał(a) Pan(i) pracować, zachowując przy tym wysoki status materialny. Co by
Pan(i) wówczas zrobił(a)?
1. Przestał(a) pracować i żył(a) ze środków znajdujących się na koncie
2. Założył(a) własną firmę
3. Pracował(a) dalej w obecnej firmie
4. Zmienił(a) pracę na inną
5. Mam inny pomysł – Proszę wpisać jaki? __________________________________________________
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