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A N K I E T A 
(wersja skrócona) 

dla członków  
Klastra Przemysłowego COP 

I. Podstawowe informacje o podmiocie:

Pełna nazwa podmiotu 

Adres siedziby  
Adres do korespondencji 

Tel: 
Fax: 

e-mail:
strona www:

Osoba do kontaktów 
 bieżących, dane 
 kontaktowe: 

NIP: Numer KRS: 

II. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia

 do 10 osób 11-50 osób  51 – 250 osób 

 251 - 500 osób  powyżej 500 osób 

III. Branża działalności gospodarczej i wykonywane produkty/usługi*

(Zgodnie z Dz.U. z 31 grudnia 2007 Nr 251 poz. 1885)

Branża: 

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

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

Produkty:    

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

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

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

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

IV. Dane finansowe za ostatnie trzy lata (w tys. PLN) 

 

Nazwa danej 2015 2016 2017 

Przychody ogółem     

Zysk netto    
 

V.   Czy w firmie funkcjonuje System Zarządzania Jakością? 

 
                 Tak                                                Nie  
 

Nr i nazwa normy ISO lub innej:  

      …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa firmy certyfikującej:   

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

VI. Założenia rozwoju przedsiębiorstwa w latach 2018-2022* 
 
          utrzymanie dotychczasowej produkcji i sprzedaży            wzrost produkcji                                                     
 
          wdrożenie nowego produktu/usługi                                ekspansja na nowe rynki 

 
zmiana profilu działalności                                             inne  
 

    Krótki opis założeń:  
 
          …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………              
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VII.   Sposób realizacji założeń rozwoju w latach 2018-2022* 

 
          wdrożenie zmian organizacyjnych                      zakup nowych maszyn i urządzeń        

          wdrożenie nowych technologii                            wzrost zatrudnienia 

       

      inne  

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

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

VIII. Planowane założenia w zakresie finansowania rozwoju* 
 

           środki własne                 dotacje                    kredyty                       leasing 

 

      inne (rodzaj środków, w tym środki unijne – podać program):   

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

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

IX. Czy zostaną wdrożone rozwiązania mające wpływ na ochronę 
środowiska* 

 
                      Tak                                                        Nie 

 

Jeśli tak, to jakie?  ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

X.   Określić przynajmniej 3 atuty własnej firmy na tle konkurencji* 
 

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

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

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

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

XI. Najczęściej napotykane bariery rozwoju 

 

     brak własnych środków finansowych 
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         trudności w uzyskaniu kredytów 

         

         trudności w uzyskaniu dotacji państwowych, samorządowych i innych 

         

         niewystarczające kwalifikacje zawodowe pracowników 

         

        słabe zaplecze naukowo-techniczne, brak środków na jego finansowanie 

         

         trudności w pozyskaniu terenów na rozbudowę lub budowę nowych przedsiębiorstw 

 

         trudności w pozyskaniu pracowników wykwalifikowanych w regionie 

          

         bariery w przepisach prawnych**  

 

         inne napotykane bariery mające wpływ na rozwój przedsiębiorstwa* 

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

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

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

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

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

XII. Czy firma nastawiona jest na internacjonalizację, pozyskanie 
rynków zagranicznych? Jeśli tak to jakich i jaka jest preferowana 
forma aktywności na tych rynkach (inwestycje, sprzedaż 
bezpośrednio odbiorcy, dystrybucja, koprodukcja, serwis)?* 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

          …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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XIII. Przewidywana formę współpracy w zakresie rozwoju  
nowego rynku (przedstawicielstwo, umowa z partnerem lokalnym, 
budowa infrastruktury firmy za granicą) oraz  wstępny budżet jaki  
jest przewidywany na rozwijanie współpracy międzynarodowej,  
w jakim okresie czasu* 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIV. Aplikacja o przyjęcie do określonej sekcji, konsorcjum, klastra 
branżowego Klastra COP 

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

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

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

XV. Propozycje realizacji projektów w ramach Klastra 

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

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

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

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

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

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

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

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

XVI. Oczekiwania w stosunku do działalności Klastra, po przyjęciu 
podmiotu w poczet członków Klastra* 

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

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

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

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

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

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

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

Data                Pieczęć firmowa             Podpisy osób reprezentujących 

 

 

 

 
 

* W przypadku opisów przekraczających miejsce w ramce prosimy o załączenie odpowiednich materiałów. 

** Prosimy o podanie nazwy przepisu, paragrafów i punktów. 

*** Ankieta będzie służyła wyłącznie do celów opracowania programu rozwoju branży w Klastrze.  

UWAGA! 
Dane zawarte w ankiecie mają charakter poufny. Dane te zostały sporządzone wyłącznie 
do wiadomości władz Klastra i do ich użytku. Przekazujący dane nie przyjmuje 
odpowiedzialności za ich wykorzystanie w celu innym niż założonym. Nie przyjmuje się też 
odpowiedzialności osób składających dane lub osób z personelu im podległego z tytułu treści 
niniejszych danych. 
 


