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1. Ogólne informacje o badanych przedsiębiorstwach 
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Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - jest umownie przyjętym, hierar
chicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno
gospodarczej , jakie realizująjednostki (podmioty gospodarcze). 
Została opracowana na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności
(NACE), Rev.l, opublikowanej w Officia[ Journal of the European Communities 
(OJ) Nr L 293 z 24 października 1990 r. z późniejszymi zmianami opublikowany
mi w (OJ) nr 83 z 3 kwietnia 1993 r. Zachowuje pełną spójność i porównywalność 
metodologiczną, pojęciową, za.kresową i kodową względem NACE. 
PKD ustala symbole, nazwy i za.kres grupowań klasyfikacyjnych na pięciu różnych 
poziomach, tj. sekcji i podsekcji, działów, grup, klas, podklas. Do poziomu klasy 
(4 znaków) PKD jest zgodna z Europejską Klasyfikacją Działalności, natomiast 
poziom podklasy, oznaczony kodem alfanumerycznym (XX.XX.A) jest poziomem 
krajowym, uwzględniającym potrzeby i specyfikę gospodarki polskiej. 
Rodzaje działalności określane sąjako: przeważające, drugorzędne, pomocnicze. 
Wykorzystywana jest do: 

• klasyfikowania podmiotów gospodarczych dla potrzeb krajowego urzędo
wego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON - wg rodzaju 
prowadzonej przez nie działalności, 

• przedstawiania struktury gospodarki narodowej z punktu widzenia spo
łecznego podziału pracy, 

• zestawiania dynamicznych szeregów dla potrzeb ekonomicznej analizy 
rozwaju gospodarczego, 

• opracowywania bilansów gospodarki narodowej, w tym zintegrowanych 
rachunków narodowych, 

• sporządzania porównań międzynarodowych, 
• zestawiania informacji statystycznych, odpowiednio porównywalnych 

z innymi krajami. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. 

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829, 
z późn . zm.), w okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 31 grudnia 1999 r. Pol
ską Klasyfikację Działalności (PKD) stosowano równolegle z Europejską Klasyfi
kacją Działalności (EKD). Od dnia 1 stycznia 2000 r. PKD zastąpiła całkowicie 
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EKD.Klasyfikacje PKD zmieniło w 2004 roku rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 20 stycznia (Dz. U. nr 33, poz. 289) do stosowania w statystyce, ewidencji 
i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach 
informacyjnych administracji publicznej. 

Obecnie obowiązująca klasyfikacja PKD (zwana również PKD 2007) została 
wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 251 
poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r.). Zmiany klasyfikacji są wynikiem dostosowywa
nia statystyki europejskiej (w tym polskiej) do standardów obowiązujących na pozio
mie światowym. Dodatkowo, ze względu na duże tempo zmian zachodzących we 
wszystkich obszarach gospodarki oraz szybki rozwój nowych dziedzin, szczególnie 
tych związanych z usługami i technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, 
zmiany w ramach PKD 2007 wykorzystano do poprawy jakości klasyfikacji w kontek
ście opisywanej rzeczywistości gospodarczej. Tym niemniej do końca 2009 roku moż
na posługiwać się poprzednią wersją klasyfikacji (PKD 2004). 

W badaniu udział wzięło 658 wyselekcjonowanych firm znajdujących się na te
renie południowego Mazowsza. 

Zgodnie z przyjętą metodologią badań w ankietyzacji udział wzięły firmy dzia
łające w różnych branżach (tabela 1). Najwięcej firm zbadanych zostało w mieście 
Radom (74,92%) i powiecie radomskim (14,44%) następnie szydłowieckim 

(3,65%), kozienickim (1,98%), grójeckim (2,43%), przysuskim (1,52%), białobrze
skim (0,76%), zwoleńskim (0,15%) i lipskim (0,15%). 

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że na terenie południowego Mazowsza 
najwięcej firm zorientowanych jest na działalność usługowo - handlową, która 
stanowi (38,45%), kolejną jest działalność usługowa - (32,37%), następnie handel 
(19 %) i produkcja (10,18%). 

T b l 1 Struktu b d a e a . ra a anyc h d . b" prze się 10rs w we dł PKD u,g 
Sekcje Liczba Udział 

Lp. PKD Nazwa branży firm procentowy 
w próbie 

l 2 3 4 5 
I. A ROLNICIWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 3 0,45 

2. GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNAT-

CA NEGO (LIGNITU); WYDOBYWANIE TORFU I 0,15 

3. GÓRNICTWO SUROWCÓW INNYCH NlŻ ENERGE- 0,30 
CB TYCZNE 2 

4 . D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE l 0,15 

5. PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH; 
DA NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 36 5,47 

6. PRODUKCJA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 
DB I ODZIEŻY 17 2,59 

7. PRODUKCJA SKÓR WYPRA WIDNYCH I WYRO-

DC BÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 14 2,13 

8. PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW 1,52 
DD Z DREWNA IO 
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9. PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ 
WYROBÓW Z PAPIERU; DZIAŁALNOŚĆ PUBLIKA- 4,41 

DE CYJNA I POLIGRAFICZNA 29 
~ 

!O. WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI 
DF ROPY NAFfOWEJ I PALIW JĄDROWYCH I 0,15 

l). DG PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH 8 1,22 

12. PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH Z TWO- 0,76 
DH RZYW SZTUCZNYCH 5 

- 13. PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SU-
DI ROWCÓW NIEMETALICZNYCH 6 0,92 

14. DJ PRODUKCJA METALI I WYROBÓW Z METALI 40 6,08 

15. PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE IN-
DK DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA li 1,67 

16. PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 0,76 
DL I OPTYCZNYCH 5 

17. DM PRODUKCJA SPRZĘTIJ TRANSPORTOWEGO I 0,15 

18. PRODUKCJA, GDZIE INDZIEJ NlESKLASYFIKO- 2,89 
DN WANA 19 

19. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 
E ELEKTYCZNĄ, GAZ, WODĘ 6 0,91 

20. F BUDOWNICfWO 62 9,42 

21. HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA 
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI 

ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I 29,02 
G DOMOWEGO 191 

22. H HOTELE I RESTAURACJE 5 0,76 

23. TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA 5,62 
I I ŁĄCZNOŚĆ 37 

24. J POŚREDNlCfWO FINANSOWE 4 0,61 

25. K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM 
I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIA- 25 3,80 

ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

26. ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARO-
L DOWA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPO- 3 0,45 

ŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIE ZDRO-
WOTNE 

27. M EDUKACJA IO 1,52 

28. N OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA I 0,15 

29. 'O DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPO-
ŁECZNAllNDYWIDUALNA,POZOSTAŁA 121 18,39 

Razem 658 100 

Zródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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W badanej próbie przeważają mikroprzedsiębiorstwa - 363 (55, 17%) o liczbie 
zatrudnionych pracowników od 1 do 9. Małe firmy zatrudniające od 10 do 49 osób 
stanowią 194 firmy (29,49%). Firmy średnie zatrudniające od 50 do 249 osób sta
nowią 12,46%. Badaniem objęto także 19 dużych firm (2,89%). Największa 
z przebadanych firm zatrudnia 1350 osób. 

Wykres 1. Struktura badanych firm według liczby zatrudnionych (w%) 

struktura badanych firm wg zatrudnienia (w %) 

250+ 

50-249 

10-49 

1-9 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

2. Forma organizacyjno-prawna 

Analizując odpowiedzi można stwierdzić, iż największą grupę 371 (56,38%) 
stanowią przedsiębiorstwa osoby fizycznej, następnie 126 (19,15%) spółki z ogra
niczoną odpowiedzialnością, spółki cywilne stanowią 78 (11 ,85%), spółki jawne 
47 (tj. 7,14%), spółki komandytowe 3 (0,46%), inne 33 (5,01 %). Do innych re
spondenci zaliczyli następujące formy organizacyjno-prawne: działy specjalne 
produkcji rolnej , przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia, spółka akcyjna, sto
warzyszenie. 



Wykres 2. Forma organizacyjno-prawna 

przedsiębiorstwo osoby 
fizycznej 

spółka cywilna 

spółka jawna 

spółka komandytowa 

spółka z.o.o 

Inna 

0% 

Forma organizacyjno - prawna 

10% 20% 30% 40% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

3. Lokalizacja firmy 
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50% 60% 

Z przeprowadzonych badań wynika, że 491 (74,62%) ankietowanych fmn od 
początku powstania firmy prowadzi działalność w tym samym miejscu. Co czwarta 
firma (25,38%) zmieniła miejsce prowadzenia działalności. Spośród przebadanych 
firm 135 ankietowanych podało przyczyny zmiany miejsca prowadzenia działalno
ści. Powody, jakie głównie podawali ankietowani to: rozbudowa i rozwój firmy -
takiej odpowiedzi udzieliło (31,11%) respondentów. W przypadku (17,04%) re
spondentów ~miana lokalizacji firmy spowodowana była ceną najmu. Lokalizację 
na lepszą zmieniło 12,60% firm, tym samym podwyższając standard firmy. Z po
wodu zakupu nieruchomości miejsce działalności zmieniło (12,60%) badanych 
firm. 
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Wykres 3. Czy firma od początku działała w tym samym miejscu? 

Czy firma od początku działała w tym samym miejscu ? 

NIE 

TAK 

0% 20% 40% 60% 80% 

źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

4. Przedmiot działalności 

Z badań ankietowych wynika, że spośród 658 przebadanych firm istniejących 

w subregionie radomskim - 67 firm ( 1O,18%) stwierdziło, że przedmiotem ich działalno
ści jest produkcja, 213 firm (32,37%) jako profil swojej działalności przedstawiło usługi, 
125 firm (19,00%) zajmuje się handlem, natomiast 253 firmy (38,45%) określiły, re 
posiadają mieszane formy związane z przedmiotem działalności . Z powyższych danych 
wynika, re najbardziej rozpowszechniona w subregionie radomskim jest branż.a usługo
wo - handlowa, a zaraz po niej działalność produkcyjna. 

Wykres 4. Przedmiot działalności firmy 

Przedmiot działalności firmy 

produkcja 

usługi 

handel 

mieszane 

0% 10% 20% 30% 40% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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z przeprowadzonych ankiet wynika, że jednoasortymentowy charakter działal
ności posiada 192 badane firmy (29,18%), natomiast wieloasortymentowy 466 firm 
tj. (70,82%). 

Wykres 5. Charakter produkcji/usługi/handlu 

wieloasortymentowy 

jednoasortymentowy 

o 100 200 300 400 500 

Liczba przedsiębiorstw 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

Jeżeli chodzi o dominujące rodzaje asortymentu w przedsiębiorstwach posiada-
jących wieloasortymentowy charakter wymienić należy następujący asortyment: 

• artykuły spożywcze, 

• artykuły budowlane, 
• artykuły branży FMCG, 
• konfekcja, odzież i obuwie, 
• poligrafia i introligatorstwo, 
• transport, 
• usługi budowlane, 
• szkolenia dokształcające, 
• 1 usługi finansowe, 
• wyroby metalowe. 
Wśród badanych firm dominującymi rodzajami asortymentu są: usługi budow

lane (3,04% ogółu ankietowanych firm), artykuły spożywcze i branża FMCG (od
powiednio 2,58% i 1,98% ogółu ankietowanych firm), szkolenia i wykształcenie 
(1,82% ogółu ankietowanych firm), transport (1,52% ogółu ankietowanych firm). 
W dalszej kolejności do asortymentu dominującego należy zaliczyć: poligrafię 
i introligatorstwo (1,37% ogółu ankietowanych firm), konfekcję i odzież (1,22% 
ogółu ankietowanych firm), farby i lakiery (1,06% ogółu ankietowanych firm). 
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Popularnym asortymentem w badanych firmach są wyroby metalowe, które stano
wią 0,91 % ogółu ankietowanych firm. 

5. Data powstania firmy 

Na terenie południowego Mazowsza od początku XIX wieku, aż do zakończe
nia I wojny światowej powstało 5 firm (0,76%). W okresie międzywojennym zało
żono 5 (0,76%) firm. Pierwsze lata po II wojnie światowej też wskazują na nie
wielkie inwestycje 6 (0,91 %) firm. Połowa XX wieku - czasy Władysława Gomuł

ki nie wykazywały większego rozwoju firm 10 (1,52%). Większe ożywienie można 
zaobserwować w epoce Edwarda Gierka 14 (2,13%) firm. Lata 1978-1989 pozwo
liły na rozwój 69 (10,49%) firm. W wyniku transformacji systemowej i wprowa
dzeniu demokratycznego ustroju wraz z kapitalistyczną gospodarką, okazało się, że 
państwo polskie nie jest w stanie utrzymać większości molochów. Rozpoczęto 
więc wdrażanie programu powszechnej prywatyzacji, który objął przede wszyst
kim przemysł. Formalną podstawą prywatyzacji polskiej gospodarki do końca 1996 
roku była ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 7 z lipca 1990 roku 
i jej późniejsze nowelizacje. W sierpniu 1996 roku przyjęto nową ustawę 

o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Na podstawie tych 
ustaw opracowywane były przez rządy coroczne programy prywatyzacyjne. 
W okresie od 1990 do 2003 powstało 465 (70,67%) firm. 

Wzmocnienie wysiłków Wspólnoty przyczyniło się do przyspieszenia wzrostu 
gospodarczego. Dążenia te znalazły wyraz w Białej Księdze z 1993 r. poświęconej 
zagadnieniom wzrostu, konkurencyjności i walki z bezrobociem oraz w głównych 
założeniach ogłoszonej w 1994 r. wspólnotowej polityki dotyczącej konkurencyj
ności przemysłu. W latach 2004 - 2007 powstało 84 (12,77%) firmy w subregionie 
radomskim. 

W XXI wielu rola państwa ulega zmianie. Coraz częściej państwo staje się ak
tywnym uczestnikiem procesu zwiększania innowacyjności gospodarki kluczowym 
czynnikiem wzrostu gospodarczego staje się wiedza - kapitał intelektualny kraju 
oraz zdolność kraju do generowania innowacji. 

Z przebadanych w subregionie radomskim firm, 138 przedsiębiorstw (20,97%) 
stwierdziło, że od momentu powstania firmy zmienił się charakter produkcji, usług 
bądź handlu. Natomiast 520 przedsiębiorstw (79,03%) stwierdziło, że od momentu 
powstania firmy charakter produkcji, usług bądź handlu nie zmienił się. Do najczę
ściej wymienianych przesłanek wprowadzanych zmian należy zaliczyć potrzeby 
rynku, które wymieniło aż 29 firm. Oznacza to, że sytuacja na rynku pracy spowo
dowała, że firmy musiały zmienić charakter swojej działalności, a niektóre z nich 
musiały rozszerzyć zakres własnej działalności. 



Wykres 6. Liczba powstałych firm w przedziałach czasowych 

Rok powstania badanych firm (w%) 
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Żródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

Wykres 7. Czy charakter produkcji /usługi /handlu zmienił się od momentu powstania 
firmy 

TAK 

NIE 

Czy charakter produkcJl /usług/ handlu zmienił się od momentu 
powstania firmy? 

0% 20% 40% 60% 80% 

Żródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Zgodnie z uzyskanymi wynikami badań w strukturze przestrzennej zasięgu 
działania firm przeważa rynek lokalny, za którym opowiedziało się 271 przedsię
biorstw (32,76%). 203 firmy (24,55%) posiada regionalny zasięg działania, nato
miast 216 z badanych deklaruje działalność o zasięgu krajowym (26,12%). 16,57% 
finn, czyli 137 przedsiębiorstw sprzedaje na rynkach zagranicznych (wykres 4). 
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W kres 8. Zasię 

międzynarodowy 

krajowy 

regionalny 

lokalny 

o 50 100 150 200 250 300 

Liczba przedsiębiorstw 

*badane firmy mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 

Z przeprowadzonych badań wynika, że przedsiębiorstwa, które działają na are
nie międzynarodowej kooperują z wieloma państwami, ale najczęściej wymienia
nym krajem są Niemcy (37 firm). W dalszej kolejności wskazywano: Turcję, Ukra
inę, Włochy, Litwę, Rosję, Francję, Czechy i Słowację, Białoruś i Wielką Brytanię. 

6. Kadra zarządzająca 

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że wśród 658 przebadanych firm właścicie
lami lub głównymi menadżerami firm jest 2/3 mężczyzn tj. 484 (73,56%). Kobiety 
stanowiły 26,44% rj.174 osoby. 

Wykres 9. Płeć właściciela lub głównego menadżera 

Płeć właściciela lub głównego menadżera firmy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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z przeprowadzonych badań na terenie południowego Mazowsza wynika, że naj
liczniejszą grupę właścicieli lub głównych menadżerów firm stanowią osoby młode 
Pomiędzy 25 a 49 rokiem życia: w tym przedziale wiekowym było 277 mężczyzn 
(42,10%) oraz 112 kobiet (17,02%). Następne grupy wiekowe to osoby liczące od 50 
i więcej lat z przewagą mężczyzn 201 (30,55%). W charakterze właścicieli lub me
nadżerów, kobiety stanowiły (8,81 %). Osoby od 16 do 24 roku życia ogółem męż
czyźni i kobiety stanowią 1,52 %, w tym 6 mężczyzn (0,91 % ), 4 kobiety tj. (0,61 % ). 

Wykres 10. Wiek właściciela lub głównego menadżera 
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Na wykresie 11 przedstawiona została struktura wykształcenia właściciela lub 
głównego menadżera według płci. Wśród ogółu przebadanych respondentów we 
wszystkich grupach zawodowych przeważają mężczyźni : wykształcenie wyższe 
posiada 213 mężczyzn tj . (32,38%) i 84 kobiety (12,77%), wyższe zawodowe 62 
mężczyzn (9,42%) i 14 kobiet (2,13%). Z wykształceniem średnim w osobie wła

ściciela lub menadżera występuje 173 mężczyzn (26,29%) i 72 kobiety (10,94%), 
wykształcenie zawodowe posiada 31 (4,71%) mężczyzn oraz 4 kobiety (0,61%). 
Natomiast wykształcenie ponadgimnazjalne - I mężczyzna (0,15%). 4 osoby 
(mężczyźni) posiadały wykształcenie podstawowe (0,61 %). 

Z analizy danych ankietowych wynika, że zdecydowaną przewagę jako właści
ciele czy menadżerowie badanych firm mają mężczyźni (73,56%). Najbardziej 
prężną grupą wiekową zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn jest przedział wieko
wy 25-49. Na tę grupę przypada też najwyższy procent osób z doświadczeniem 
zawodowym w branży i poza nią. Najwięcej menadżerów i właścicieli firm legity-
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muje się wykształceniem średnim (kobiety 10,94%, mężczyźni 26,29%) i wyższym 
(kobiety 12,77%, mężczyźni 32,38%). 

Doświadczenie zawodowe w branży posiada 555 (66,30%) ankietowanych, 
przy czym 282 (33,70%) ankietowanych posiada również doświadczenie zawodo. 
we zdobyte poza branżą. 

Wykres 11. Wykształcenie właściciela lub głównego menadżera 
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Z danych wynika, że ankietowani pomiędzy 16 a 24 rokiem życia posiadają do
świadczenie zawodowe zdobyte w okresie pięcioletnim. Doświadczenie zawodowe 
zdobyte w branży posiadają 2 kobiety (0,24%), poza branżą 1 kobieta (0,12%), męż

czyźni w tym przedziale wiekowym osiągają takie samo doświadczenie jak kobiety. 

Wykres 12. Doświadczenie zawodowe kobiet i mężczyzn pomiędzy 16 a 24 rokiem życia 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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z analizy danych wynika, że w przedziale wiekowym 25 - 49 z doświadcze
niem zawodowym zdobytym w branży w okresie od 1 do 10 lat jest 105 (12,54%) 
mężczyzn - 63 kobiety co stanowi (7,63%). 

Wykres 13. Doświadczenie zawodowe kobiet i mężczyzn pomiędzy 25 a 49 rokiem życia 

Doświadczenie zawodowe pomiędzy 25 a 49 r. życia (w %) 
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Wykres 14. Doświadczenie zawodowe kobiet i mężczyzn w wieku od 50 i więcej lat 
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7. Kondycja finansowa badanych przedsiębiorstw 

Kondycja finansowa przedsiębiorstw była badana na podstawie wielkości osią
gniętego przychodu, procentowej rentowności sprzedaży, wykorzystaniu funduszy 
unijnych, wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych, określenia źródeł fi
nansowania przyszłych inwestycji, procentu przychodów ze sprzedaży przypadają
cego na nowe usługi i produkty, procentu przychodów firmy zależnego od koope
racji z zewnętrznymi firmami. 

Przedział przychodów osiągniętych przez firmy kształtował się bardzo różno
rodnie. Największy przychód wybranych firm w 2006 roku przedstawia tabela 2. 

Jak wynika z danych tabeli 2 przychody firm w subregionie radomskim w 2006 
roku kształtują się na wysokim poziomie. Wybrane firmy osiągnęły przychód po
wyżej 50 mln PLN co świadczy o bardzo dobrej kondycji finansowej tych firm i 
dobrym zarządzaniu poszczególnymi przedsiębiorstwami. Natomiast najniższy 
przychód, jaki osiągnęła dana firma w roku 2006 wyniósł 2.500 zł. 

Tabela 2 006 . Wybrane firmy, które os1agnęty na.1wyższv przychód w roku 2 

Lp. Nazwa Osiągnięty przychód w 2006 roku 
przedsiębiorstwa (w zł) 

1. Firma A 1.439 .807 .683,62 

2. Firma B 1.273.529.328,77 

3. Firma C 220.000.000 

4. FirmaD 121.000.000 

5. Firma E 90.000.000 

6. Firma F 85.997.116,91 

7. Firma G 81.117.981,54 

8. Firma H 67.000.000 

9. Firma I 53.414.000 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 

Badane firmy określiły procentową rentowność sprzedaży osiągniętą w 2006 
roku. Najwyższą rentowność sprzedaży w wybranych firmach przedstawia tabela 
numer 3. Jeżeli chodzi o najniższą wartość procentową wśród firm, które udzieliły 
odpowiedzi na pytanie odnośnie rentowności sprzedaży osiągniętej w 2006 roku -
wyniosła ona 0,08%. 
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Tabela 3 Wb . ·v rane fi umy, k , d tore os1amety na1wyższą rentownosc sprze aży w ro u k 2006 
L.p. Nazwa przedsiębiorstwa Rentowność ze sprzedaży 

w 2006 roku (w%) 

1. Firma A 60 
2. FirmaB 50 
3. Firma C 50 
4. Firma O 40 
5. Firma E 40 
6. FinnaF 35 
7. Firma G 35 
8. FirmaH 33 
9. Firma I 30 
10. Firma J 30 
11. Firma K 30 
12. Firma L 30 
13. FirmaŁ 30 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 

8. Fundusze unijne 

Według przeprowadzonej diagnozy przedsiębiorstw południowego Mazowsza 
uzyskano informacje, że 69 fum (10,49%) korzystało ze środków funduszy struktu
ralnych UE. 
589 przedsiębiorców (89,51 %) nie korzystało dotychczas z funduszy unijnych. 

Wykres 15. Liczba firm, które wykorzystywały fundusze strukturalne UE 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 
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Spośród firm, które dotychczas korzystały ze środków unijnych wymieniane 
były następujące formy wsparcia (70 form), jakie zostały przyznane poszczegól
nym firmom w ramach określonych programów unijnych. 

• EFS -58 form wsparcia, 
• ZPORR - 3 formy wsparcia, 
• Fundusz Spójności - 1 forma wsparcia, 
• Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych - 1 forma wsparcia, 
• PHARE - 5 form wsparcia, 
• SAPARD - 2 formy wsparcia. 
Najwięcej firm ubiegało się o środki z Sektorowego Programu Operacyjnego 

"Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" oraz Europejskiego Funduszu Spo
łecznego na dofinansowanie szkoleń. 

9. Nakłady inwestycyjne 

Jeżeli chodzi o wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych w ostatnich 
5 latach - 383 firmy (58,21 %) podały wartość wyżej wymienionych nakładów 
w złotych, najwyższe nakłady sięgały rzędu 90.000.000 zł, najniższe rzędu 1.220 
zł. Różnica między najwyższymi, a najniższymi poniesionymi nakładami wynosi 
89.998.780 zł. 

275 firm (41,79%) przedstawiło poniesione nakłady jako procent przychodów 
lub dochodów. Najwyżej poniesione nakłady wyniosły 80%, najniższy procent 
poniesionych nakładów wyniósł 0,01 %. 

Wykres 16. Liczba firm, które podały wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych 
w ostatnich 5 latach 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 
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Badane firmy określiły również wartość nakładów inwestycyjnych planowa
nych na następne 5 lat. Jeżeli chodzi o wysokość tych nakładów najwyżej określo
ne sięgały kwoty 100.000.000 zł, najniższe w wysokości 4 .000 zł. 
z przeprowadzonych badań firm subregionu radomskiego wynika, że 534 firmy 
(56,39%) wykorzystuje środki własne jako źródła finansowania planowanych 
inwestycji, 293 firmy (30,94%) wykorzystuje do tego celu kredyty bankowe, 
107 firm (11,30%) fundusze strukturalne Unii Europejskiej, natomiast 13 firm 
(1,37%) zadeklarowało, że jako źródła finansowania planowanych inwestycji wy
korzystuje inne formy. 

Wykres 17. Źródła finansowania lanowan eh inwest c'i* 
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Z wykresu numer 17 wynika, że najwięcej firm wykorzystuje środki własne ja
ko źródło finansowania planowanych inwestycji, zaraz po nich kredyty bankowe. 
Najmniej firm do tego celu wykorzystuje fundusze strukturalne UE. 

1,98% firm (tj. 13) przedstawiło inną formę finansowania planowanych inwe
stycji. Przedsiębiorstwa te podały następujące formy: leasing, sponsorzy, remont, 
modernizacja, dótacje samorządowe. Jeżeli chodzi o inne formy finansowania pla
nowanych inwestycji, najwięcej firm korzysta z leasingu. 

Badane firmy południowego Mazowsza określiły jaki procent przychodów ze 
sprzedaży przypadał na nowe usługi i produkty w ciągu 5 ostatnich lat działalności 
firmy. W 16 firmach procent przychodów ze sprzedaży wyniósł 100%, natomiast 
najniższy wystąpił rzędu 0,15%. 

Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że w 401 (60,94%) firmach 
nowe produkty znacząco wpływają na wzrost przychodów, 243 (36,93%) firm 
odpowiedziało, że nie mają żadnego wpływu, natomiast 14 (2,13%) firm stwierdzi
ło, że w pewnych okolicznościach. 
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Wykres 18. Cz nowe rodukt znacząco 
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Wykres 18 pokazuje, że nowe produkty w firmach w znaczny sposób wpływają 
na wzrost przychodów. 

14 spośród przebadanych przedsiębiorstw uznało, że nowe produkty znacząco 
wpływają na wzrost przychodów, ale w pewnych okolicznościach . Firmy podały 
następujące okoliczności: atrakcyjność, intensywna reklama, jest to uzależnione od 
gustu klienta, jeżeli jest popyt na takie produkty, konkurencja, sytuacja rynkowa, 
pozyskiwanie nowych klientów, sezonowo, to zależne od upodobań klientów, 
w zależności od zapotrzebowania danego produktu na rynku, wzrost zapotrzebo
wania na usługi. 

Badane przedsiębiorstwa subregionu radomskiego określiły procent przycho
dów firmy zależny od kooperacji z zewnętrznymi firmami. 

Jak wynika z uzyskanych informacji najwięcej firm (78 firm tj. 22,74%) okre
śliło, że 100% ich przychodów uzależniony jest od kooperacji z zewnętrznymi 
firmami. Następnie 34 firmy (9,91 %) określiły, że 50% przychodów uzależnionych 
jest od kooperacji z innymi państwami, a następnie 26 przedsiębiorstw (7 ,58%) 
stwierdziło, że 30% ich przychodów jest uzależnione od współpracy z firmami 
zagranicznymi. Pokazuje nam to fakt, że duża ilość firm uzależnia procent swoich 
przychodów od współpracy z firmami zagranicznymi i dlatego firmy starają się 
rozszerzać swoją działalność na arenie międzynarodowej. 

Jeżeli chodzi o inwestycje informatyczne to 340 firm (33,40%) stwierdziło, że 
gdyby mogły przeznaczyć jakąś kwotę na ten cel, wydałoby środki pieniężne na zakup 
komputerów i sprzętu informatycznego. 276 firm (27,11 %) stwierdziło, że zainwe
stowałoby w oprogramowanie komputerowe, 145 firm (14,24%) przeznaczyłoby 
środki na założenie strony internetowej, zaś 232 firmy (22,79%) na szkolenie per
sonelu. 



Wykres 19. Źródła finansowania planowanych inwestycji* 
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25 firm (2,46%) stwierdziło, że jeśli miałoby przeznaczyć pewną kwotę na in
westycje informatyczne, przeznaczyłyby środki na następujące cele: udoskonalenie 
strony internetowej, sprzedaż wysyłkową przez internet, automatyzację technolo
gii, budowę sieci LAN, nowocześniejsze drukarki, zakup najnowszego oprogra
mowania, zakup ploterów. 

10. Nowe technologie stosowane w firnńe 

I 

Tempo i zakres kreowania oraz wdrażania innowacji decyduje obecnie o prze-
wadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. Innowacje są warunkiem koniecznym do 
uzyskania w przyszłości korzystnej pozycji w gospodarce światowej. 

Szybkość zmian zachodzących w otoczeniu wymusza na przedsiębiorstwach 
ciągłe dostosowywanie się, której alternatywą jest przegrywanie na coraz bardziej 
konkurencyjnym rynku. Dziś już nie wystarczy tanio wytwarzać produkty o wyso
kiej jakości, trzeba także zwracać uwagę na obsługę klienta oraz przepływ produk
tów i informacji w łańcuchu logistycznym, wykraczającym poza wewnątrzzakła
dowy system produkcyjny. Ta zmieniająca się perspektywa wymusza na przedsię-
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biorstwach coraz elastyczniejsze Eodejście do systemów sterowania produkcją, by 
uzyskać przewagę konkurencyjną 3• 

Współczesna logistyka to wolnorynkowa koncepcja kształtowania gospodarki 
przedsiębiorstw podnosząca konkurencyjność i efektywność ich funkcjonowania, 
szeroko stosowana w krajach o rozwiniętej gospodarce. 

Przyszłość zintegrowanej logistyki zawiera się w sposobie kierowania proce
sami gospodarczymi przedsiębiorstwa. Obok podstawowych wskaźników logi
stycznych przedsiębiorstwo musi rozważyć aspekt czasu w warunkach rosnącego 
nacisku na szybką odpowiedź na zapotrzebowanie klienta. Ma to swoje implikacje 
na szczeblu operacyjnym oraz strategii przedsiębiorstwa, i wymaga skoordynowa
nia działań w łańcuchu logistycznym: od dostawców surowców, przez producen
tów i dystrybutorów, do detalicznych punktów sprzedaży. Obecnie wyróżnia się 
następujące trendy jeżeli chodzi o nowoczesne kanały dystrybucyjne64

: 

• ERP -Enterprise Resource Planning (Planowanie Zasobów Finansowych), 
• Zintegrowane Łańcuchy Logistyczne, 
• ECR - Efektywna Obsługa Konsumenta, 
• „Wirtualna integracja", 
• „Wirtualne wytwarzanie", 
• „Outsourcing". 
Jeżeli chodzi natomiast o informatyzację, charakterystyczne dla zrozumienia 

sposobów wprowadzania komputerów do firm należących do sektora przedsię
biorstw są dane dotyczące ich wykorzystywania. Zwykle tworzy się z nich sieci 
oparte na serwerach i komputerach (w zdecydowanej większości przypadków PC). 
Świadczy to o zrozumieniu przez management przedsiębiorstw możliwości, jakie 
daje zbudowanie sieci nawet w najmniejszej firmie. Ale nie na tym się obecnie to 
kończy. Obserwuje się w technikach stosowanych w przedsiębiorstwach coraz 
szerszy dostęp do internetu i poczty elektronicznej. 

Własne strony WWW posiadają już prawie wszystkie przedsiębiorstwa. Za
awansowane usługi informatyczne wykorzystuje już większość firm, które znają 
możliwości wynikające z zastosowania nowoczesnych technik informatycznych 
i płynących z nich korzyści, tj. znają ich możliwości, potrafią zaimplementować je 
w swojej działalności biznesowej i co zapewne najważniejsze - potrafią znaleźć ich 
taniego dostawcę. 

Ponadto coraz szerzej internet traktowany jest jako narzędzie skutecznego 
marketingu i reklamy. Medium, jakim jest internet, pozwala skutecznie reklamo
wać oferowane wyroby. Jego główną cechą jest interaktywność, dzięki której od-

63 Promocja strategii efektywnej obsługi klienta według koncepcji ECR (Efficient Consu
mer Response)", Zespół Technologii Informacyjnej, Instytut Logistyki i Magazynowania 
w Poznaniu, Poznań 2006, s.9. 

64 Tamże, s.13. 
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biorca może wyszukiwać pożądane informacje, przy jednoczesnej wielokierunko
wości i personalizacji przekazu. Zapewnia także natychmiastową obustronną reak
cję na przekaz (klient<=> firma), aktualizację przekazu i możliwość łączenia róż
nych mediów i form przekazu. Szeroki dostęp do globalnej sieci klientów w róż
nym wieku spowodował silną ekspansję działań marketingowych firm (w tym re-

)
65 

.klamę . 
Cele reklam w sieci mają za zadanie kształtować zachowania, budować świa

domość marki, dostarczać informacji, zapewniać obustronną komunikację (i inte
rakcję), doprowadzić do transakcji, i poprzez personalizację przekazu utrzymać 
klienta na dłużej. 

Badając techniki i technologie stosowane w firmach wzięto pod uwagę zarów
no nowoczesne kanały dystrybucyjne dominujące w firmach, nowoczesne techno
logie informatyczne, nowoczesne oprogramowanie branżowe, innowacyjne działa
nie marketingowe i reklamowe stosowane w firmach, a także ilość zgłoszonych 
patentów i certyfikatów. 

Jeżeli chodzi o ocenę poziomu nowoczesności stosowanych w firmie technik 
i technologii w porównaniu z konkurencją na rynku - 88 firm (13,37%) oceniło 
poziom stosowanych technik i technologii jako bardzo nowoczesny, 277 firm 
(42,10%) jako nowoczesny, 276 firm (41,95%) jako tradycyjny i 17 firm (2,58%) 
jako przestarzały. 

Wykres 20. Ocena poziomu nowoczesności stosowanych technik i technologii w badanych 
firmach 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 

65 Kowalska M„ Internet jako narzędzie skutecznego marketingu i reklamy - Zeszyty Na
ukowe 2/2006, Sceno, Kielce 2006, s.8. 
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Z przedstawionych danych wynika, że najwięcej firm w subregionie radom
skim posiada nowoczesne i tradycyjne techniki i technologie. Te dwie formy sta
nowią, bowiem 84% ogółu stosowanych technik i technologii w badanych przed
siębiorstwach. 

Badanym firmom z terenu południowego Mazowsza było zadawane pytanie na 
temat kanałów dystrybucyjnych dominujących w firmie. Jeżeli chodzi o tę formę 
technik stosowanych w firmie, przedstawiały się one następująco: 87 firm 
(10,69%) stwierdziło, że dominującym kanałem dystrybucyjnym jest sprzedaż 
wysyłkowa, 61 firm (7,49%) stwierdziło, że agencje sprzedaży, 44 firmy (5,41%) 
określiły, że są to wyprzedaże, 431 firm (52,95%) wymieniło dział sprzedaży wła
snej, 125 firm (15,36%) określiło, że dominującym kanałem dystrybucyjnym jest 
internet, natomiast 66 firm (8,11 %) określiło inną formę kanałów dystrybucyjnych 
działających w firmie - bezpośredni kontakt z klientem, giełda rolna, handel hur
towy i detaliczny, handlowcy w terenie, kontrakty od firmy matki, na podstawie 
zamówień, nowości handlowe, ogłoszenia, poczta pantoflowa, promocje, przetargi, 
punkty dealerskie, sprzedaż bezpośrednia, stali klienci, stali odbiorcy, telefon, tran
zyt bezpośredni, umowy kooperacyjne, własna sieć, zamówienia publiczne. 

Spośród pozostałych kanałów dystrybucyjnych wymienionych przez firmy, 
najbardziej dominującą formąjest sprzedaż bezpośrednia i przetargi. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 

Badane firmy południowego Mazowsza przedstawiły jak wykorzystują nowo
czesne technologie informatyczne stosowane w swoich działaniach. Z 658 zbada
nych firm - 556 (84,50%) określiło, że wykorzystuje i stosuje nowoczesne techno
logie informatyczne, zaś 102 firmy (15,50%) stwierdziły, że nie korzystają z no
woczesnych technologii informatycznych. 
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Firmy, które stwierdziły, że wykorzystują w swojej działalności nowoczesne 
technologie informatyczne, przedstawiały następujące zastosowania tej formy dzia
łalności: 542 firmy (20,62%) internet, 483 firm (18,39%) poczta elektroniczna, 393 
(14,97%) własne konto poczty elektronicznej, 238 firm (9,06%) bezpieczeństwo 
danych, 326 firm (12,41%) bankowość elektroniczna, 116 firm (4,42%) handel 
elektroniczny, 217 firm (8,26%) wykorzystywanie nowoczesnego sprzętu informa
tycznego, 174 firmy (6,63%) bazy danych, 116 firm (4,43%) wykorzystywanie 
specjalistycznego oprogramowania branżowego i 21 firm (0,80%) przedstawiło 
inne nowoczesne technologie informatyczne stosowane we własnych firmach. 

Część badanych firm wymieniła również specjalistyczne oprogramowanie 
branżowe stosowane w ich działalności. Firmy wymieniły różnego rodzaju opro
gramowanie stosowane w firmach, do którego należą między innymi: 

• programy do diagnostyki samochodowej, 
• programy do obsługi stacji kontroli, 
• programy do produkcji okien, 
• programy do sprzedaży detalicznej, 
• progrfillly katalogów części, 
• programy biurowe, 
• programy branżowe, 

• programy CNC i NC na maszynach, 
• programy do badań rynkowych, 
• programy do projektowania, 
• programy do rozliczeń celnych, 
• programy finansowo-księgowe, 

• programy graficzne, 
• programy kreowane wewnętrznie, 
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• programy magazynowe, 
• programy logistyczne, 
• programy raportujące, 
• programy spedycyjne, 
• programy do projektowania mieszanek mineralno-bitumicznych. 

Wykres 23. Nowoczesne technolo ie informat czne stosowane w firmach* 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 
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W ramach tematyki nt. nowych technologii stosowanych w firmie, badane przed
siębiorstwa z obszaru południowego Mazowsza były pytane o to, czy posiadają patenty 
oraz ilość patentów zgłoszonych i wdrożonych w przeciągu ostatnich 5 lat. 
Patent jest prawem do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas. 
W Polsce patenty udziela Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Od lat 90. 
spada liczba zgłaszanych wynalazków krajowych, jak i udzielanych patentów. 
W roku 1990 zgłoszono 4105 wynalazków i przyznano 3242 patenty, natomiast 
w roku 2003 zgłoszono już tylko 2268 wynalazków i udzielono 613 patentów. 
Wzrasta za to ilość polskich wynalazków zgłaszanych za granicą. W znacznej mie
rze wiąże się to z przystąpieniem Polski do Konwencji o Udzielaniu Patentów Eu
ropejskich i związanym z tym spadkiem liczby zgłoszeń krajowych na rzecz zgło
szeń europejskich, w których Polska została wybrana jako kraj wyznaczony 66

. 

Z przeprowadzonych badań ankietowych dotyczących posiadania lub nie po
siadania patentów przez wybrane w subregionie radomskim firmy wynika, że nie
wielka ilość firm posiada patenty - 6,41 % badanych przedsiębiorstw, aż 93,59% 
badanych firm nie posiada ich w ogóle. Te, które posiadają zgłaszają je i próbują 
wdrożyć w celu podniesienia jakości, nowoczesności oraz stopnia innowacyjności 
swoich przedsiębiorstw. W kolejnym etapie badań sprawdzano ile patentów zostało 
zgłoszonych i wdrożonych przez firmy w ostatnich 5 latach. Spośród 658 badanych 
firm w ciągu ostatnich 5 lat zgłoszonych zostało zaledwie 17 patentów (2,58% ), 
a tylko 10 firm je wdrożyło w tym okresie (wykres 24). 

Wykres 24. Czy firma posiada patenty 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 

66 http://pl.wikipedia.org/wiki/Patent 
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Wykres 25. Ilość patentów wdrożonych i zgłoszonych w firmach w przeciągu ostatnich 5 lat 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 

Certyfikat to dokument stwierdzający zgodność wyrobu z deklarowanymi 
przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach właściwościami. Jest 
to prawo do wykonywania określonych z nim czynności67• 

Wykres 26. Czy firma posiada certyfikaty? 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 

67 http://pl.wikipedia.org/wiki/Certyfikat 
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z przeprowadzonych badań wynika, że 65,81 % firm nie posiada w ogóle certy
fikatów, posiada je tylko 34,19% badanych firm. Taki stan rzeczy świadczy zatem, 
że w subregionie radomskim w większości badanych firm, występuje niski poziom 
jakości wytwarzania produktów i usług. 

11. Nowe produkty i usługi 

Satysfakcja klienta buduje pozytywne skojarzenia klienta z marką produktu lub 
usługi wpływając na powtarzalność zakupu lub pozytywne rekomendacje dla in
nych nabywców. Jest to najważniejszy obecnie wyróżnik, pozwalający na zapamię
tanie przez klienta specyficznej wartości produktu. Dlatego wiele finn dba, aby 
z nabywaniem ich produktu lub usługi wiązała się krótkotrwała, ale mocna reakcja 
emocjonalna - satysfakcja. 

Dla 113 ankietowanych firm (27 ,20%) okres wprowadzenia nowego produktu 
lub usługi na rynek zajmuje jeden miesiąc. Następnie na drugim i trzecim miejscu 
wystąpiły firmy, których czas wprowadzenia nowego produktu lub usługi na rynek 
wynosi 2 i 3 miesiące (w sumie 35,49%). Informacje te pokazują, że firmy w szyb
kim czasie wprowadzają na rynek nowe produkty lub usługi. 

Liczba nowych produktów jakie firmy wprowadzały w ciągu ostatnich 5 lat jest 
różnorodna. Rozpiętość jest szeroka i kształtuje się na poziomie: od 1 produktu lub 
usługi do 4000 w ciągu ostatnich 5 lat działania firmy. Na podstawie wykresu nu
mer 27 można zauważyć, że firmy wprowadzały najczęściej od 2 do 20 nowych 
produktów bądź usług w ramach swojej 5 letniej działalności. 

Wykres 27. Liczba nowych produktów lub usług, która została wprowadzona w firmie 
w rzeci u ostatnich 5 lat 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 
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12. Współpraca z otoczeniem zewnętrznym 

Ograniczoność zasobów wewnętrznych badanych przedsiębiorstw sugeruje ko
nieczność nawiązania współpracy z innymi podmiotami w zakresie wdrażania 
i innowacji. 
Ważną kwestią jest ustalenie przyczyn niedostatecznego współdziałania przedsię
biorstw z podmiotami otoczenia w procesach innowacyjnych. Częściowo wynika, 
to z niedoborem w bliskim otoczeniu firm podmiotów dysponujących odpowied
nim potencjałem innowacyjnym. Jak wynika z danych zawartych na wykresie dość 
wysoki procent badanych firm dobrze ocenia współpracę z: 

• klientami - 65%, 
• firmami doradczymi - 57 ,69%, 
• innymi firmami z branży- 53,18%, 
• innymi firmami spoza branży - 37 ,56 %, 
• instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości - 54,86%. 

Wystarczająco natomiast, badane firmy oceniały współpracę z: 
• urzędami pracy, 
• z uczelniami wyższymi w regionie - 48,88% 
• urzędami administracji publicznej - 58,07%, 
• bankami - 48,41 % , 
• samorządem gospodarczym - 57 ,91 %, 
• instytucjami naukowymi - 50,67%, 
• instytucjami szkoleniowymi - 43,47%. 

W najniższym procencie firmy określiły brak współpracy firm z: 
• klientami - 25,50%, 
• innymi firmami z branży - 33,66%, 
• innymi firmami spoza branży - 33,66%, 
• samorządami lokalnymi-25%. 
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Wykres 28. Współpraca przedsiębiorstw z innymi podmiotami (w%) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 

13. Strategia rozwoju firmy 

Jednym z pytań mającym na celu ustalenie nowoczesności stosowanych 
w przedsiębiorstwach technik i technologii było pytanie o główne cechy, które 
mogą zdecydować o sukcesie i nowatorstwie firmy w przyszłości. W przeprowa
dzonych badaniach firmy podawały różnorodne odpowiedzi (w sumie 750 cech). 
Wśród badanych firm dominującymi cechami mogącymi zadecydować o sukcesie 
i nowatorstwie firmy są: 
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• innowacyjność (5,3% ogółu wymienionych cech ankietowanych firm), 
• dobrze wykształcona kadra (4,5% ogółu wymienionych cech ankietowa-

nych firm), 
• jakość (3,6% ogółu wymienionych cech ankietowanych firm), 
• cena (2,67% ogółu wymienionych cech ankietowanych firm) , 
• przewidywanie potrzeb rynku (2,5% ogółu wymienionych cech ankieto-

wanych firm), 
• reklama (2,4% ogółu wymienionych cech ankietowanych firm) 
• kreatywność (2,3% ogółu wymienionych cech ankietowanych firm), 
• dofinansowanie z UE (1 ,87% ogółu wymienionych cech ankietowanych 

firm), 
• dbałość o klienta (1,6% ogółu wymienionych cech ankietowanych firm), 
• umiejętność zarządzania (1,6% ogółu wymienionych cech ankietowanych 

firm), 
• bardzo dobra komunikatywność (1,5% ogółu wymienionych cech ankieto

wanych firm), 
• rzetelność pracowników (1,5% ogółu wymienionych cech ankietowanych firm), 
• szybkość i terminowość realizacji zleceń (1,3% ogółu wymienionych cech 

ankietowanych firm) . 
Jak wynika z przedstawionych przez respondentów odpowiedzi do najważniej

szych cech mogących zadecydować o sukcesie i nowatorstwie firmy w przyszłości 
zaliczone zostały „innowacyjność", „dobrze wykształcona kadra" i ,jakość". 

Z powyższego wynika, że firmy stawiają obecnie na jak najlepszą jakość pro
wadzonej przez siebie działalności (produkcja, usługi bądź handel), innowacyjne 
rozwiązania w stosowanej przez siebie branży oraz dobrze wykształconą, sprawnie 
działająca kadrę, która również przyczynia się znacznie do osiągnięcia sukcesu 
przez firmę. 

Jednakże oprócz tych trzech głównych cech firmy określają również, że znacz
nie do sukcesu może się przyczynić „znajomość potrzeb rynku" co w dzisiejszych 
czasach jest niezwykle ważne, szczególnie w dobie tak rozrastającej się konkuren
cji. Kluczową rolę odgrywa również „cena", która musi być zarówno konkurencyj
na, jak i elastyczna w rywalizacji z innymi znajdującymi się na rynku. Niezwykle 
ważna okazuje się być także „reklama", która w znaczny sposób przyczynia się do 
rozgłosu i szerokiej informacji na temat firm, co w obecnym czasie jest ważne 
z punktu widzenia poznania danego przedsiębiorstwa i jego działalności przez co
raz szersze grono klientów. Nowoczesne techniki i technologie reklamy i promocji 
powodują, że firmy współzawodniczą ze sobą walcząc o coraz to nowszych klien
tów nie tylko na rynku lokalnym i krajowym, ale również europejskim i świato
wym. Ponadto duża ilość przedsiębiorstw przedstawiła, że możliwości „dofinan
sowania z funduszy UE" mogą zadecydować o ich nowatorstwie i sukcesie. 
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Przedsiębiorcy korzystająjuż od lat ze środków pomocowych UE, począwszy 
od programów przedakcesyjnych po środki z funduszy strukturalnych. Minęły bez
powrotnie czasy, kiedy to przedsiębiorców trzeba było namawiać i przekonywać 
do napisania wniosku o dofinansowanie czy w ogóle zainteresowanie się dotacja
mi. W tej chwili wielu przedsiębiorców traktuje dofinansowanie już niemal jako 
stały element prowadzonej działalności gospodarczej. Ich wnioski pojawiają się nie 
tylko w kolejnych programach, ale często w kolejnych terminach rund aplikacyj
nych tych samych programów. Mali i średni przedsiębiorcy realizujący wielomi
lionowe inwestycje, które dofinansowywane są w kilkudziesięciu procentach 
z pieniędzy unijnych, niejednokrotnie piszą we wnioskach, że realizacja tego typu 
strategii rozwojowej przedsiębiorstwa możliwa jest tylko i wyłącznie dzięki dota
cjom, bez których nie byliby w stanie podjąć się takich wyzwań inwestycyjnych. 

Dzięki dotacjom, nie tylko wysokie koszty prowadzenia działalności mogą być 
niejako zrekompensowane, przede wszystkim można sięgnąć po rozwiązania 

z „wyższej półki'', bardziej innowacyjne i o wyższym potencjale. 
Firmy w swoich odpowiedziach dotyczących cech mogących zadecydować 

o sukcesie i nowatorstwie firmy wymieniają również „rzetelność pracowników", 
a co za tym idzie „dbałość o klienta". W obecnych czasach, gdy mottem przewod
nim jest hasło „nasz klient - nasz pan" nieuniknionym elementem jest dbanie 
o klienta i jego interesy przez każde - małe, średnie czy tez duże przedsiębiorstwo. 

Ponadto oprócz cech pozwalających osiągnąć firmom sukces i nowatorstwo, 
spytano badanych respondentów, co należy zrobić, aby podnieść pozycję konku
rencyjną własnej firmy. Badane firmy podały 728 możliwości mogących podnieść 
pozycję konkurencyjną firmy na rynku, w tym najwięcej firm podało następujące 
cechy mogące się do tego przyczynić : 

• zwiększenie innowacyjności, wprowadzenie nowych technologii (8,93% 
ogółu wymienionych cech ankietowanych firm), 

• reklama (7,42% ogółu wymienionych cech ankietowanych firm), 
• podniesienie jakości produktów, usług, handlu (7,55% ogółu wymienio

nych cech ankietowanych firm), 
• konkurencyjność cenowa (7,14% ogółu wymienionych cech ankietowa

nych firm), 
• inwestycja w kapitał ludzki (5,77% ogółu wymienionych cech ankietowa

nych firm), 
• obniżenie kosztów (4,12% ogółu wymienionych cech ankietowanych firm), 
• poszerzenie działalności, zmiany asortymentowe (3,57% ogółu wymienio

nych cech ankietowanych firm), 
• dobra jakość i gwarancja (2,06% ogółu wymienionych cech ankietowa

nych firm). 
W przypadku cech mogących podnieść pozycję konkurencyjną firmy na rynku, 

podobnie jak w przypadku cech mogących zdecydować o sukcesie i nowatorstwie 
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firmy największą rolę odegrała ,jakość", „szkolenie pracowników" oraz ,,nowo
czesne i innowacyjne technologie". 

Ponadto w przypadku cech mogących podnieść pozycję konkurencyjną firmy 
na rynku, badane przedsiębiorstwa podały jako ważne „ulepszenie produkowanych 
wyrobów bądź wykonywanych usług", „promocję i reklamę", a także ,,konkuren
cyjne ceny sprzedawanych wyrobów". 

Z zakresu tematyki „Nowe technologie stosowane w firmie" - badane przed
siębiorstwa południowego Mazowsza były również zapytane, co według nich de
cyduje o sukcesie produktu lub usługi w ich działalności. 

W sumie 478 firm (23,89%) określiło, że o sukcesie produktu i usługi decyduje 
cena, 535 firm (26,74%) stwierdziło, że istotną rolę odgrywa jakość, 112 fi.nu 
(5,60%) określiło, że jest to unikatowość, 223 firmy (11,14%) stwierdziły, że do
stępność, 397 firm (19,84%) określiło, że o sukcesie może zadecydować spełnienie 
oczekiwań klientów, 104 firmy (5,20%) określiły, że czynnikiem mogącym zdecy
dować o sukcesie jest serwis posprzedażowy, 141 firm (7,05%) zdecydowało, że 
jest to promocja i marketing, natomiast 11 firm (0,55%) uznało, że o sukcesie pro
duktu lub usługi mogą zadecydować inne czynniki. Czynniki te to: wiedza, czas 
wykonania, nowoczesna technologia, innowacje, częsty kontakt z klientem, kom
pleksowa obsługa, terminowe dostawy, zadowolenie klienta. 

Wykres 29. Co decyduje o sukcesie produktu lub usługi* 
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serVvis posprzedażowy 
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*badane fumy mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 
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Jak wynika z powyższych danych firmy stawiają przede wszystkim na ,ja
kość", „cenę" oraz „zadowolenie klienta" jeżeli chodzi o sukces produktu lub usłu
gi w firmie. 

Cena jest niewątpliwie jednym z podstawowych elementów decydujących 

0 sukcesie produktu bądź usługi. Zaś jakość produktu czy usługi jest ważnym ele
mentem zarówno dla odbiorców, jak i dostawców. W strukturze celów organizacji 
jakość zajmuje wysokie miejsce. Wyrób i usługa w warunkach wzrostu gospo
darczego i coraz wyższych potrzeb powinny reprezentować zadowalającą jakość. 
W związku z tym firmy coraz bardziej skupiają się na zarządzaniu jakością, które 
definiuje wszystkie działania z zakresu zarządzania, decydujące o polityce jakości, 
celach i odpowiedzialności, a także ich realizacji w ramach systemu jakości za 
pomocą takich środków jak: planowanie jakości, sterowanie jakością, zapewnienie 
jakości i doskonalenie jakości68. 

Spośród 658 badanych firm Subregionu Radomskiego w zakresie tematyki 
„Strategia rozwoju firmy" - 330 (50,15%) firm stwierdziło, że widzi konieczność 
angażowania się własnej firmy w przedsięwzięcia ekologiczne, 328 (49,85%) firm 
nie widzi natomiast takiej konieczności. Jest to obecnie bardzo ważny czynnik dla 
firm, ponieważ daje firmom możliwość prosperowania zgodnie z polityką zrów
noważonego rozwoju czyli dostosowaniu się do wymogów UE, a co za tym idzie 
zmniejsza wpływ szkodzenia na środowisko. 

Wykres 30. Konieczność angażowania się firmy w przedsięwzięcia ekologiczne 

NIE 
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327 327,5 328 328,5 329 329,5 330 

Liczba firm 

Zródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 

68 Bagiński J., Zarządzanie jakością totalną (TQM) wg l.S. Oaklanda, Wyd. Bellona, War
szawa 1993. 
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W zakresie tematyki „Strategia rozwoju firm", badane firmy z Subregionu Ra
domskiego określały czym się kierują podejmując działania charytatywne. 83 
(12,61 %) firmy określiły, że pomagają stale wybranej grupie lub instytucji, 109 
firm stwierdziło, że pomaga w zależności od okazji (16,57%), 163 (24,77%) firm 
wspiera działania charytatywne gdy jest taka potrzeba, 171 (25,99%) firm pomaga 
gdy ma takie możliwości, a 132 (20,06%) firm pomaga w działaniach charytatyw
nych, gdy się ktoś do nich zwróci o pomoc. 

porragam,i , gdy się ktoś do nas zwróci 

o 50 100 150 200 

Liczba firm 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 

Każda firma, bez względu na terytorium działania i produkt, porusza się w labi
ryncie różnorodnych powiązań ekonomicznych, społecznych i politycznych. Dla
tego też trudno jest jej funkcjonować w dłuższym okresie czasu bez aktywności na 
polu filantropii, dobroczynności czy też działalności charytatywnej czyli zarządza
nia, bez przemyślanej strategii społecznej odpowiedzialności. 

Najczęściej pomoc udzielana przez firmy jest wsparciem przemyślanym, wpi
sanym w misję i wizję firmy, poprzez docieranie do potencjalnych lub obecnych 
interesariuszy firmy. Dzięki temu firma osadza się lepiej na rynku i może oczeki
wać, że wraz z działalnością charytatywną osiąga rozwój. 




