
Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej ZATOR DK

Ankieta służyły do opracowania danych niezbędnych do celów przygotowania Studium 
Wykonalności inwestycji Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej 

ZATOR DK

Przewidywany czas uzupełniania ankiety ok. 5 minut.
1. Proszę określić formę prawną Państwa przedsiębiorstwa  
spółka akcyjna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka jawna

spółka partnerska

spółka komandytowa

spółka komandytowo - akcyjna

spółka cywilna

wpis do ewidencji działalności gospodarczej

inna - jaka

2. Proszę określić wielkość Państwa przedsiębiorstwa.
mikroprzedsiębiorstwo  (zatrudnia do < 10 osób)

małe przedsiębiorstwa (zatrudnia < 50 osób)

średnie przedsiębiorstwo  (zatrudnia < 250 osób)

duże przedsiębiorstwo (zatrudnia powyżej 250 osób)

3. Proszę podać branżę (obecny profil usług lub produkcji) Państwa przedsiębiorstwa.
Produkcyjna, (Proszę podać, jaka ?)

Usługowa, (Proszę podać, jaka ?)         

4. Proszę podać zasięg działalności Państwa firmy? Ponadto proszę podać szacunkowy % obrotu 
na poszczególnych rodzajach rynków.
Rynek lokalny/regionalny 

Rynek krajowy 

Rynek zagraniczny – jaki, proszę wpisać…

5. Od ilu lat jesteście Państwo obecni na rynku?
 Do roku czasu/ od roku

 Od 1 do 3 lat 

 Od 4 do 6 lat 

Powyżej 6 lat 

6. Czy podejmują Państwo w firmie działania innowacyjne? Jeżeli tak , to jakie?
Tak, (Proszę podać jakie) Proszę przejść do pytania  nr 7

Nie Proszę przejść do pytania  nr 8

1



Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej ZATOR DK

7. Czy Państwa firma prowadzi działania badawczo – rozwojowe?
Tak ( Proszę podać jakie?) Proszę przejść do 

pytania nr 9
Nie 

8. Czy są Państwo zainteresowani wprowadzeniem innowacyjnych technik/technologii 
w Państwa przedsiębiorstwie? Jeśli tak, proszę o określenie przykładowych?
Tak (Proszę podać jakie i przybliżony 
termin wdrożenia)

Nie 

9. Czy obecnie współpracują Państwo  z jednostkami prowadzącymi badania naukowe w Państwa 
branży?
Tak

Nie 

10.  Czy rozważają Państwo zmianę miejsca siedziby przedsiębiorstwa lub utworzenia nowego 
oddziału?
Tak 

Nie 

11.  Co  zadecydowałaby  o  tym,  iż  przeniosą  Państwo  działalność  firmy  na  nowe  tereny 
inwestycyjne w Gminie Zator? Proszę wybrać wszystkie właściwe odpowiedzi.
 LP.  Czynniki zachęcające przedsiębiorców do przeniesienia firmy na 

nowe treny inwestycyjne w Gminie Zator
TAK NIE 

1 Przygotowana infrastruktura techniczna terenu

2 Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji, w 
wyniku których utworzone zostały nowe miejsca pracy

3 Siła robocza 

4 Poziom wynagrodzenie pracowników na niższy niż w innych częściach 
kraju. 

5 Możliwość przygotowania wykwalifikowanych pracowników w szkołach 
zawodowych

6 Teren rolniczy, z którego można czerpać zasoby do działalności  firmy

7 Możliwość kupna bądź dzierżawy gruntu pod inwestycje 
8 Niskie ceny gruntu pod inwestycje  w porównaniu do innych części Polski
9 Umiejscowienie firmy w niewielkiej odległości od Krakowa

10 Umiejscowienie firmy wśród innych firm innowacyjnych umożliwiających 
wymianę doświadczeń oraz rozwiązań technologicznych 

11 Inne, proszę podać jakie?

12. Czy byliby Państwo zainteresowani przeniesieniem działalności Państwa firmy do  Gminy 
Zator (województwo Małopolskie) na teren przygotowany pod inwestycje?
Tak, zdecydowanie

Prawdopodobnie tak

Nie wiem, trudno powiedzieć

Prawdopodobnie nie.
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Nie, na pewno nie skorzystam z oferty 

13. W przypadku realizacji inwestycji w Strefie Aktywności Gospodarczej proszę określić branżę 
(profil usług lub produkcji), którą zamierzaliby Państwo prowadzić. 
Produkcyjna, (Proszę podać, jaka ?)

Usługowa, (Proszę podać, jaka ?)         

14. Planując inwestycję w Strefie Aktywności Gospodarczej proszę podać orientacyjną wielkość 
terenu  inwestycyjnego  oraz  orientacyjną  liczbę  osób,  które  zatrudniliby  Państwo  w  swoim 
przedsiębiorstwie.
Powierzchnia terenu inwestycyjnego (w 
ha)
Liczba osób zatrudnionych na umowę o 
prace       

15. Realizując inwestycje w Strefie Aktywności Gospodarczej proszę podać przewidywany czas 
uruchomienia działalności (proszę zaznaczyć, w których latach).
 Przewidywany czas 
uruchomienia  działalności 
w SAGPrzed 2012
Od 2012
Od 2013
Od 2014
Od 2015
Od 2016
Od 2017
Od 2018
Od 2019
Od 2020

15. Proszę wskazać 3 słabe i 3 mocne strony umiejscowienia firmy na terenie inwestycyjnym w 
Gminie Zator.

Mocne strony Słabe strony

16.  Jak  Państwo  oceniają  klimat  inwestycyjny  w  Małopolsce  Zachodniej  rynek  pracy, 
komunikacja,  drogi,  współpraca  z  władzami  samorządowymi,  ulgi  inwestycyjne,  dodatkowe 
atrakcje, itp.)?
Bardzo dobrze

Dobrze

Trudno powiedzieć

Źle

Bardzo źle
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Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.

                                        …....................................................              
                           Wypełniający                             
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