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1. Jak oceniają Państwo wpływ poniższych czynników na działalność Państwa przedsiębiorstwa? 

Lp. Czynniki ograniczające działalność przedsiębiorstwa 
Jest to duży  

problem 
Zauważalny 

problem 
Problem nie  
występuje 

1. niedostateczny popyt    

2. konkurencja na rynku    

3. wysokie koszty zakupu surowców, materiałów i usług    

4. wysokie koszty zatrudnienia    

5. wysokie obciążenia na rzecz budżetu (podatki)    

6. bariery administracyjne    

7. inne (jakie?)    

     

2. Jaka konkurencja jest dla Państwa przedsiębiorstwa realnym zagrożeniem? 

Lp. Konkurencja 

Pochodząca ze strony: 

Problem nie 
występuje  

pojedynczych 
przedsię-
biorstw 

grup  

producentów 

korporacji 
międzynaro-

dowych 

1. efektywniejsza marketingowo     

2. oferująca produkty/usługi lepszej jakości     

3. oferująca niższe ceny   

 

w wyniku 

3.1. preferencyjnych warunków zbytu     

 3.2. preferencyjnych warunków produkcji     

 
3.3. innych czynników – jakich?    

      

4. inne (jakie?)     
      

3. Jakie działania podejmuje Państwa przedsiębiorstwo w celu sprostania konkurencji? 

 1. podnoszenie jakości produkcji 

 2. działania marketingowe/promocja marki 

 3. poszerzanie oferty handlowej przez wprowadzanie na rynek nowych produktów/usług 

 4. obniżanie kosztów pracy 

 5. obniżanie innych kosztów 

 6. inne – jakie?   

 7. nie podejmujemy żadnych działań 

4. Które z wymienionych niżej przedsiębiorstw są głównym źródłem nieuczciwej konkurencji dla 
Państwa przedsiębiorstwa? Tylko jedna odpowiedź 

 1. o liczbie pracujących do 9 osób 

 2. o liczbie pracujących od 10 do 49 osób 

 3. o liczbie pracujących 50 i więcej osób 



5. Proszę wskazać działania, które występują w przedsiębiorstwach prowadzących ten sam co 
Państwa rodzaj działalności? 

 1. zatrudnianie pracowników "na czarno" 

 2. nieewidencjonowanie części wynagrodzeń pracowników 

 3. zatrudnianie pracowników nie posiadających uprawnień wymaganych do wykonywania zawodu  
(tzw. tania siła robocza) 

 4. nieewidencjonowany zakup surowców i materiałów 

 5. ukrywanie części produkcji 

 6. nierejestrowanie przedsiębiorstw 

 7. sprzedaż nieewidencjonowana 

 8. zawyżanie kosztów w księgach rachunkowych (w celu uzyskania korzyści podatkowych) 

 9. inne – jakie?   

 10. brak 

6. Jak Państwo postrzegają problem nieuczciwej konkurencji ze strony przedsiębiorstw 
prowadzących ten sam co Państwa rodzaj działalności? Tylko jedna odpowiedź 

 1. zagraża naszym interesom 

 2. nie zagraża naszym interesom 

 3. w naszej branży ten problem nie występuje 

 4. trudno powiedzieć 

7. Na ile oceniają Państwo skalę niewykazywanych dochodów w przedsiębiorstwach  
konkurencyjnych? %  (0-100%) 

8. Na ile oceniają Państwo skalę zatrudnienia "na czarno" w przedsiębiorstwach  
konkurencyjnych? %  (0-100%) 

 

9. Co zdaniem Państwa jest przyczyną występowania szarej strefy? 

Lp. Przyczyny występowania szarej strefy W całej gospodarce 
W rodzaju działalności, 

którą Państwo prowadzicie 

1. restrykcyjne przepisy prawa pracy   

2. wysokie obciążenia podatkowe   

3. wysokie koszty pracy   

4. występowanie nieuczciwej konkurencji   

5. inne – jakie?   

    

10. W których spośród wymienionych niżej obszarów, należy zdaniem Państwa, podjąć działania, 
aby ograniczyć nieuczciwą konkurencję? 

 1. system podatkowy 

 2. system ubezpieczeń społecznych 

 3. przepisy prawa pracy 

 4. przepisy dotyczące przyznawania ulg i preferencji 

 5. sankcje karne 

 6. inne – jakie?   

11. Czy obserwują Państwo działania opisane w pytaniu 5 w innych rodzajach działalności poza 
przeważającym rodzajem działalności prowadzonym przez Państwa przedsiębiorstwo? 

 1. nie 
 2. tak 

 a. proszę podać rodzaj/rodzaje działalności (symbol/symbole PKD) w której/których obserwują  
     Państwo działania opisane w pytaniu 5 
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