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WYNIKI ANKIETY DOT. OCENY STANU I WARUNKÓW ROZWOJU 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W STALOWEJ WOLI 
 

Ankieta dot. oceny stanu i warunków rozwoju przedsiębiorczości w Stalowej Woli, została 

przeprowadzona w formie elektronicznej w okresie od 13 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. 

Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Celem badania było uzupełnienie diagnostyki miasta 

w zakresie przedsiębiorczości o ocenę ze strony przedsiębiorców – dlaczego jest jak jest? tzn. co trzeba 

poprawić, zmienić, co kontynuować, rozwijać?, gdzie jest potencjał do rozwoju?, jak możemy 

współdziałać dla sukcesu wspólnego? 

Badanie jest elementem realizowanego przez miasto projektu pt.: „MODELOWE 

ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Program Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej 

Woli”, w ramach programu „Rozwój lokalny”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-

2021, którego głównym celem jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez 

podniesienie jakości środowiska naturalnego, dostępności oraz standardu życia mieszkańców.  

Informacje o ankiecie dla przedsiębiorców i jej wpływie na rozwój Stalowej Woli zostały 

upowszednione na stronie www i Facebooku miasta oraz w czasie śniadania biznesowego w dniu 

18.02.2020 r. Ponadto, Miasto Stalowa Wola i Stalowowolska Strefa Gospodarcza, przekazały 

zaproszenie do wypełnienia ankiety, przedsiębiorcom, znajdującym się w ich bazie (wysłano ponad 200 

maili z informacją o ankiecie) oraz zwróciły się z prośbą do instytucji okołobiznesowych w Stalowej 

Woli tj.: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, Regionalna Izba Gospodarcza o dalsze 

upowszechnienie ankiety wśród firm, znajdujących się w bazie tych instytucji. Informacja o ankiecie 

ukazała się też w lokalnych mediach: https://echodnia.eu/podkarpackie/rozwoj-lokalny-szansa-dla-

stalowej-woli-miasto-prosi-przedsiebiorcow-o-wypelnienie-ankiety/ar/c1-14815388 Wobec tak 

szeroko zakrojonej akcji informacyjnej należy stwierdzić, iż zwrot ankiet był bardzo mały. Z jednej 

strony sytuacja ta może wskazywać na fakt, iż przedsiębiorcy nie wierzą, że ich głos faktycznie zostanie 

usłyszany i będzie miał znaczenie przy planowaniu nowej ścieżki rozwoju miasta. A z drugiej, że ankieta 

mogła być zbyt skomplikowana, czasochłonna i obszerna, tym bardziej, iż znaczny odsetek ankiet nie 

został wypełniony do końca. Pojawia się więc wniosek, iż z ankietą zmierzyły się te firmy, dla których 

istotne są kierunki rozwoju Stalowej Woli i które chcą się w ten rozwój angażować.  

Ankieta zawierała łącznie 30 pytań badawczych. Kluczowe zagadnienia badawcze obejmowały: 

• Ocenę stanu i potencjału rozwojowego firmy. 

• Ocenę trwałości i konkurencyjności lokalnych firm. 

• Ocenę istniejących warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz potrzeb/oczekiwań 

przedsiębiorców. 

• Ocenę możliwości współdziałania/współpracy. 

• Identyfikację obszarów współdziałania i współpracy lokalnych przedsiębiorców przy realizacji 

wspólnych celów rozwojowych w mieście. 

Podstawowym zadaniem badania było: 

• Określenie potrzeb, kompetencji, motywów i możliwości odbiorców. 

• Skonfrontowanie własnych poglądów, opinii i wiedzy z danymi empirycznymi. 

• Zidentyfikowanie i wykorzystanie mniej znanych zasobów środowiska i ich energii. 

• Śledzenie zmian, procesów, trendów, 

• Zrozumienie, dlaczego „coś nie działa” – to dobry punkt wyjścia do szukania nowych rozwiązań, 

• Zaangażowanie środowiska i zdobycie sojuszników. 

 

Pytania zdefiniowane w ankiecie pozwoliły na postawienie hipotez badawczych, które zostały 

poddane próbie weryfikacji w badaniach empirycznych.  
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Przyjęte zostały niżej wymienione hipotezy (H): 

• H1: Główny rynek działania firm w Stalowej Woli to rynek lokalny. 

• H2: Firmy ze Stalowej Woli posiadają przeważnie znaczny udział w rynku.  

• H3: Główni konkurenci firm ze Stalowej Woli zlokalizowani są na terenie kraju. 

• H4: W okresie ostatnich 5 lat wzrosła liczba klientów obsłużonych przez stalowowolskie firmy. 

• H5: W perspektywie najbliższych lat firmy w Stalowej Woli nie zamierzają zawieszać lub 

likwidować swojej działalności. 

• H6: Przedsiębiorstwa nie dostrzegają obecnie ryzyka utraty płynności finansowej. 

• H7: Firmy w Stalowej Woli przeważnie aktywnie uczestniczą w lokalnych inicjatywach. 

• H8: Za największe zagrożenie dla funkcjonowania firmy, przedsiębiorcy uznają wzrost kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej i niedostateczną dostępność pracowników.  

• H9: Największe znaczenie dla firm ma zapewnienie dużego tempa wzrostu przedsiębiorstwa. 

• H10: Przedsiębiorcy dobrze oceniają Stalową Wolę, jako miejsce do prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

• H11: Przedsiębiorcy wysoko oceniają w Stalowej Woli, dostęp do wiedzy o innowacjach  

i nowych technologiach, niezbędnych do rozwoju firm. 

• H12: Według przedsiębiorców dla rozwoju ich firmy i osiągnięcia sukcesu istotne znaczenie ma 

poziom świadczonych w Stalowej Woli usług telekomunikacyjnych. 

• H13: Przedsiębiorcy, są zdania, iż władze Stalowej Woli mają życzliwy stosunek do firm. 

• H14: Przedstawiciele środowiska biznesu wysoko oceniają poziom integracji/współpracy 

lokalnego środowiska przedsiębiorców w Stalowej Woli. 

• H15: Dla przedsiębiorców istotne jest wsparcie ze strony samorządu w zakresie korzystania  

z ulg i zwolnień w podatkach lokalnych w Stalowej Woli. 

• H16: Przedsiębiorcy nie są zainteresowani współpracą z lokalnymi instytucjami publicznymi  

w zakresie badań i wdrażania nowych technologii. 

Dla potwierdzenia (odrzucenia) hipotez sformułowanych powyżej, posłużono się podwójną formą 

argumentacji: 

• Pierwsza forma argumentacji opiera się na analizie danych uzyskanych w badaniach. 

• Druga, polega na odwołaniu się do innych badań, polegających na weryfikacji spostrzeżeń 

przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu. 

W analizie wykorzystano zarówno statystykę opisową, jak i indukcyjną. Istniejące współzależności, 

zaprezentowane zostały w formie wykresów. Podstawową miarą statystyczną, stosowaną w badaniu 

była frakcja (procent) oraz średnia ważona. Cały etap opracowania dotyczy głównie obliczenia i analizy 

statystycznej. 

W ankiecie wzięło udział 132 respondentów, ale jedynie 52 (39,39%) wypełniło ankietę do końca. 

 Rys. 1 

 
  



I ANALIZA DANYCH UZYSKANYCH W BADANIACH 

 

Z przeprowadzonych badań wynika, iż wśród respondentów najwięcej było firm, które swoją 

główną siedzibę mają w Stalowej Woli (49,24%) oraz których właściciele są mieszkańcami Stalowej Woli 

(37,88%). 
 

Wykres 1                Wykres 2 

Warto zaznaczyć, iż aż 25% uczestniczących w ankiecie podmiotów gospodarczych to firmy rodzinne. 
 

Wykres 3 

 
 

Ścisłe powiązanie ze Stalową Wolą wielu firm i przedsiębiorców objętych ankietą, a także znaczna 

grupa firm rodzinnych biorąca udział w badaniu, wskazują na dość silny związek lokalnych 

przedsiębiorców z miastem.  

Respondenci byli w przeważającej mierze reprezentantami 3 głównych branż: usług (22,27%), 

przemysłu (15,15%) i handlu (14,39%). Rozkład badanych był w tej kwestii dość równomierny.  
 

Wykres 4 

 
 

 Większość ankietowanych od wielu lat działa na lokalnym rynku. Na prowadzenie firmy 

powyżej 6 lat wskazało bowiem aż 47,72% badanych (w tym 24,24% to firmy z ponad 20-letnim stażem 

na rynku). Żadna firma, działająca poniżej roku nie wzięła udziału w badaniu.  
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Wykres 5 

 
 

Wypełnieniem ankiety były więc zainteresowane głównie firmy, które od wielu lat związane są ze 

Stalową Wolą. 

Większość badanych wskazało, iż reprezentowane przez nich przedsiębiorstwo działa głównie 

na rynku krajowym (22,73%), ale duży odsetek ankietowanych (16,67%) zaznaczył również, iż główny 

rynek działania firmy obejmuje skalę międzynarodową. Równocześnie, na lokalną/regionalną 

działalność firmy wskazało 22,73% badanych. 
 

Wykres 6 

 
 

Powyższe dane wskazują, iż badane firmy w większości działają na szeroką skalę, globalnie, 

poszukując rynków zbytu także poza Stalową Wolą. Z tego względu przyjęta w badaniach hipoteza, 

zakładająca, iż: „Główny rynek działania firm w Stalowej Woli to rynek lokalny”, została negatywnie 

zweryfikowana. 

Na tle podmiotów objętych badaniem wybijają się znacznie dwie kategorie przedsiębiorstw, 

te, które są jednymi z wielu, o podobnym, niewielkim udziale w rynku (29,55%) oraz podmioty 

posiadające znaczne udziały w rynku (22,73%). 
 

Wykres 7 
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Większość przedsiębiorców wskazało, że ich firma ma małe doświadczenie w branży lub jest jedną  

z wielu firm o podobnym, niewielkim udziale w rynku (33,34%). Dane te potwierdzają negatywną 

weryfikację hipotezy zakładającej, iż „Firmy ze Stalowej Woli posiadają przeważnie znaczny udział  

w rynku”.  

Najwięcej ankietowanych reprezentowało przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 os. (19,7%) 

oraz 10-49 os. (15,91%). Jednakże, należy zaznaczyć udział w badaniu zarówno jednoosobowych firm 

(9,85%), jak i dużych pracodawców, zatrudniających 50-259 os. (11,36%) oraz 250 os. i więcej (6,06%). 
 

Wykres 8 

 
 

Przeprowadzone badanie potwierdza zróżnicowaną strukturę zatrudnienia wśród ankietowanych 

firm oraz odpowiednią reprezentatywność każdej z grup pracodawców, pod względem liczby 

zatrudnionych.  

Główni konkurenci badanych przedsiębiorstw zlokalizowani są na terenie kraju (31,06%),  

w mieście (15,15%) i na terenie Europy (11,36%). Niewielu badanych ma konkurentów spoza Europy 

(4,55%). Warto natomiast odnotować, iż 1 firma uznała, że nie ma konkurencji. 
 

Wykres 9 

 
 

Respondenci, przeważnie konkurują z innymi firmami na terenie kraju, w znacznie mniejszym 

stopniu posiadając konkurentów w Stalowej Woli, czy też na rynkach europejskich. Z tego względu 

przyjęta w badaniach hipoteza, zakładająca, iż „Główni konkurenci firm ze Stalowej Woli 

zlokalizowani są na terenie kraju”, została pozytywnie zweryfikowana.  

Odpowiedzi na kolejne pytanie ankiety, pokazały, iż w okresie ostatnich 5 lat, większość 

badanych firm zaobserwowało poprawę (znaczną lub niewielką) w następujących obszarach: 

• Liczba obsłużonych klientów (29,54%). 

• Pozycja konkurencyjna na rynku (28,03%). 

• Wartość nakładów inwestycyjnych (28,03%). 

• Wartość kapitału własnego (27,27%). 

• Kondycja finansowa (27,27%). 

• Wartość aktywów obrotowych (26,52%). 
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Ponadto, w okresie ostatnich 5 lat, dla większości firm nie nastąpiły drastyczne zmiany w odniesieniu 

do liczby kooperantów, dostawców (25%) oraz liczby zatrudnianych pracowników (18,18%).  

Utrzymywały się one bowiem na porównywalnym poziomie. Równocześnie, pogorszenie sytuacji 

(niewielkie lub znaczne) w poszczególnych obszarach rzadko było obserwowane przez firmy  

i przeważnie dotyczyło liczby zatrudnionych pracowników (10,61%) oraz kondycji finansowej 

przedsiębiorstwa (9,09%). 
 

Wykres 10 

 
 

Większość przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu, w okresie ostatnich 5 lat, zaobserwowała 

poprawę sytuacji w odniesieniu do przeważającej części, wskazanych w ankiecie rożnych aspektów 

funkcjonowania firmy. Najczęściej, sytuacja poprawiała się w zakresie liczby obsłużonych klientów, 

co wskazuje, iż hipoteza, zakładająca że „W okresie ostatnich 5 lat wzrosła liczba klientów 

obsłużonych przez stalowowolskie firmy”, została pozytywnie zweryfikowana. Ponadto, stagnacja 

występowała przeważnie w zakresie liczby kooperantów/dostawców, a pogorszenie sytuacji jeśli już 

wystąpiło, miało najczęściej związek z liczbą zatrudnionych pracowników. Należy jednak podkreślić, 

iż w odniesieniu do żadnej badanej kategorii nie wystąpiła przewaga wskazań, odnoszących się do 

pogorszenia danej sytuacji. Wskazuje to na dobre warunki do prowadzenia działalności gospodarczej 

w Stalowej Woli. 

 W ramach następnego pytania ankiety, zbadano plany przedsiębiorców na najbliższych kilka 

lat. Znaczna większość ankietowanych wskazała, iż nie zamierza w okresie najbliższych lat: 

• Ograniczać liczbę prowadzonych rodzajów działalności (43,18%). 

• Zmieniać podstawowego profilu działalności (41,67%). 

• Likwidować działalności (40,91%). 

• Zawieszać działalności (39,39%). 

• Przekazywać wybranych obszarów działania firmy na zewnątrz – outsourcing (38,64%). 

• Przekazywać firmy członkom rodziny (36,36%). 

• Zmieniać swojej siedziby (32,58%). 
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Dość dużo podmiotów gospodarczych wskazało natomiast na chęć rozszerzenia rodzaju prowadzonych 

działalności, przy zachowaniu dotychczasowego, głównego profilu działania firmy (31,82%) oraz 

wejścia na nowy rynek sprzedaży (29,55%). Należy także odnotować, iż stosunkowo liczne grono 

przedstawicieli firm wskazało na chęć utrzymania dotychczasowej strategii firmy na rynku, bez 

wprowadzania jakichkolwiek zmian (18,18%). 
 

Wykres 11 

 
 

Badani przedsiębiorcy, wśród planów na najbliższe lata, w większości wskazywali na chęć 

rozszerzenia rodzajów swojej działalności, wejścia na nowe rynki lub utrzymania dotychczasowej 

strategii, co jest potwierdzeniem ich stabilnej sytuacji na rynku. Co istotne, znaczny odsetek 

ankietowanych zaznaczył, iż w najbliższym czasie nie zamierza zawieszać lub likwidować firmy. 

Powyższe wyniki jednoznacznie wskazują na pozytywną weryfikację hipotezy, wskazującej iż  

„W perspektywie najbliższych lat firmy w Stalowej Woli nie zamierzają zawieszać lub likwidować 

swojej działalności”.  

 Dalsza część badania pozwoliła zweryfikować, czy przedsiębiorcy dostrzegają obecnie ryzyko 

utraty płynności finansowej. Jedynie 12,12% ankietowanych wskazało na takie zagrożenie. 
 

Wykres 12 
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Respondenci, w znacznej większości, nie dostrzegają obecnie ryzyka utraty płynności finansowej,  

w odniesieniu do ich przedsiębiorstwa. Dane te potwierdzają pozytywną weryfikację hipotezy, 

wskazującej iż „Przedsiębiorstwa nie dostrzegają obecnie ryzyka utraty płynności finansowej”.  

Równocześnie, w ramach kolejnego pytania, przedsiębiorcy podali, jakie dostrzegają 

zagrożenia utraty płynności finansowej. Przy czym, za największe tego typu zagrożenia uznano 

pogorszenie kondycji finansowej klientów (37,12%) oraz załamanie popytu na produkty: wyroby  

i usługi (29,55%). 

Ponadto, 22 ankietowanych przedsiębiorców wskazało także własne propozycje zagrożeń utraty 

płynności finansowej firmy, wśród których najczęściej pojawiały się: 

• WZROST KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI (m.in.: wzrost cen za media, kosztów pracy 

np. wynagrodzenia/ZUS, cen surowców, energii, kosztów wynajmu, opłat lokalnych, wysokie 

podatki – PIT, CIT, VAT, nowe podatki) – 8 os. 

• KRYZYS I ZAŁAMANIE POPYTU NA PRODUKTY/USŁUGI (np. kryzys gospodarczy  

i ogólnoświatowy, załamanie popytu na produkty na zagranicznych rynkach, pogarszająca się 

kondycja finansowa/rynkowa klientów) – 4 os. 

• ZMIANA/NIEPEWNOŚĆ PRAWA (np.: zmiana polityki fiskalnej państwa, polityki władzy, polityki 

UE) – 3 os. 
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Przedsiębiorcy, przeważnie wskazywali, iż pogorszenie kondycji finansowej klientów oraz załamanie 

popytu na produkty jest największym zagrożeniem utraty płynności finansowej firm. W wolnych 

wnioskach, najczęściej przewijały się także różnego rodzaju wskazania na ryzyko utraty płynności 

finansowej firmy, w związku z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej. 

Odpowiedzi na kolejne pytanie pokazują, iż dość spora grupa badanych nie bierze udziału  

w lokalnych inicjatywach społecznych (9,85%) i nie wspiera ich (9,85%) lub sporadycznie bierze udział 

w takich inicjatywach (19,7%) lub sporadycznie je wspiera (18,94%). Ponadto, aż 17,42% 

ankietowanych nie uczestniczy aktywnie w lokalnej organizacji społecznej i organizowanych z jej 

udziałem inicjatywach, a 15,15% robi to sporadycznie oraz 18,18% respondentów nie uczestniczy 

aktywnie w organizacji skupiającej lokalnych przedsiębiorców i organizowanych z jej udziałem 

inicjatywach, a 12,88% jedynie czasami zdarza się taka aktywność. Z przeprowadzonych badań wynika, 

iż jedynie 16,67%-20,45% przedsiębiorców często/regularnie angażuje się społecznie.  
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Z analizy powyższych danych wynika niska aktywność społeczna i ograniczone angażowanie się 

przedsiębiorców we wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych. Większość badanych nie 

podejmuje bowiem tego typu działań lub robi to sporadycznie. Warto także zwrócić uwagę, iż jedynie 

niewielki odsetek firm aktywnie uczestniczy w organizacji skupiającej lokalnych przedsiębiorców  

i realizowanych z jej udziałem inicjatywach, co wskazuje również na niski poziom integracji 

środowiska biznesu. Zagregowane w ramach ankiety dane, potwierdzają negatywną weryfikację 

hipotezy, wskazującej iż „Firmy w Stalowej Woli przeważnie aktywnie uczestniczą w lokalnych 

inicjatywach”. 

Następnie, respondenci określili dostrzegane przez nich zagrożenia w działalności firmy. 

Przedstawiciele sektora biznesu, przeważnie nie odczuwają jako zagrożenia, wskazanych poniżej 

czynników lub uznają je za małe zagrożenie dla działalności firmy: 

• Deficyt umiejętności zarządczych (38,63%). 

• Brak lub niewystarczające przygotowanie w rodzinie sukcesora, gotowego do przejęcia 

firmy (37,88%). 

• Niedostateczne umiejętności współdziałania z innymi przedsiębiorcami (34,85%). 

• Ograniczona dostępność przestrzeni dla działalności gospodarczej (31,82%). 

• Niedostateczna dostępność transportowa i komunikacyjna (31,81%). 

• Niedostateczne umiejętności współdziałania z Instytucjami Otoczenia Biznesu  

i administracją publiczną (30,30%). 

• Niewystarczająca dostępność instytucji publicznych i komercyjnych, oferujących usługi 

pożyczkowe, poręczeniowe, kapitał (30,03%). 

• Trudności w dostępie do nowych technologii (29,55%). 

• Konkurencja globalnych korporacji (29,54%). 

Za największe zagrożenie, czyli duże zagrożenie oraz takie, które uniemożliwia rozwój firmy, uznawano 

przeważnie: 

• Wzrost kosztów działalności gospodarczej (34,09%). 

• Niedostateczną dostępność pracowników (23,49%). 

Niejednoznacznie wypadła natomiast ocena czynnika związanego z uzależnieniem od ograniczonego 

popytu i lokalnego rynku zbytu – 20,45% badanych uznało ten czynnik za duże bądź kluczowe 

zagrożenie, ale równocześnie 21,97% respondentów stwierdziło, iż nie stanowi on zagrożenia lub 

stanowi jedynie małe zagrożenie.   
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Ponadto, 11 ankietowanych wskazało także własne zagrożenia dla działania firmy, wśród których 

najczęściej wymieniano WZROST KOSZTÓW DZIAŁANIA FIRMY (m.in.: za wysokie stawki ZUS, podatki 

lokalne, PIT, CIT, VAT, koszty transportu, koszty energii, koszty obsługi kredytu inwestycyjnego, wzrost 

reżimu fiskalnego) – 5 osób. 
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Według większości ankietowanych przedsiębiorców, największymi zagrożeniami dla firmy są 

rosnące koszty działalności gospodarczej (wskazywane zarówno wśród zagrożeń z wymienionej do 

wyboru listy jak i wśród wolnych wniosków respondentów) i niedostateczna dostępność 

pracowników, co potwierdza pozytywną weryfikację hipotezy, wskazującej iż „Za największe 

zagrożenie dla funkcjonowania firmy, przedsiębiorcy uznają wzrost kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej i niedostateczną dostępność pracowników”. 

W ramach kolejnego pytania, respondenci określili znaczenie potencjalnych celów działalności 

przedsiębiorstwa. Największe znaczenie (bardzo duże, duże i średnie) dla firm miały następujące cele: 

• Utrzymanie istnienia przedsiębiorstwa w długim okresie (37,88%). 

• Utrzymanie niezależności przedsiębiorstwa od podmiotów trzecich (37,12%). 

• Minimalizacja ryzyka ekonomicznego (37,88%). 

• Długookresowy wzrost wartości przedsiębiorstwa (34,10%). 

• Zapewnienie dużego tempa wzrostu przedsiębiorstwa (34,86%). 

• Utrzymanie bądź stworzenie miejsc pracy (34,10). 
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• Tworzenie majątku bądź zapewnienie wysokiego standardu życia głównego przedsiębiorcy 

bądź rodziny przedsiębiorcy (27,27%). 

• Ścisłe, długotrwałe związki z podmiotami trzecimi (29,55%). 

Najmniej znaczącym celem działalności badanych firm okazała się krótkookresowa maksymalizacja 

zysków – 21,21% ankietowanych uznało ją za mało lub nieistotną, a dodatkowo 3,03% badanych nie 

potrafiło określić swojego zdania w kontekście tego celu.  

Niejednoznacznie ukształtowała się natomiast ocena wskazanych poniżej celów: 

• Przekazanie przedsiębiorstwa następnej generacji rodziny przedsiębiorcy - Z jednej strony, 

21,97% badanych uznało ten cel za znaczący, określając, iż ma on bardzo duże, duże lub średnie 

znaczenie dla działalności firmy, a z drugiej 12,12% uznało go za mało lub bardzo mało ważny. 

Dodatkowo, sporo respondentów, gdyż aż 7,58%, stwierdziło, iż nie ma zdania w tej kwestii. 

• Rozpowszechnianie systemu wartości głównego właściciela bądź rodziny przedsiębiorcy oraz 

utrzymanie tradycji rodzinnych – 24,24% badanych uznało, iż ten cel ma duże, bardzo duże, 

średnie znaczenie dla firmy, a równocześnie 9,85% ankietowanych uznało go za nieistotny lub 

mało istotny oraz znaczna grupa respondentów nie miała zdania w tej kwestii (7,58%). 

• Zatrudnienie członków rodziny w przedsiębiorstwie – 20,46% przedsiębiorców uznało ten cel 

za bardzo, dużo lub średnio znaczący, 16,66% badanych uznało go za mało lub bardzo mało 

znaczący, a równocześnie 4,55% osób nie miało zdania w tej kwestii.  
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Na podstawie udzielonych przez respondentów odpowiedzi, stwierdzono iż dla większości 

przedsiębiorców głównym celem działalności firmy jest utrzymanie istnienia przedsiębiorstwa  

w długim okresie. Przedstawiciele biznesu wskazali, iż myślą długofalowo i w niewielkim stopniu są 

zainteresowani jedynie krótkookresową maksymalizacją zysków. Badanie pokazało, iż zapewnienie 

dużego tempa wzrostu przedsiębiorstwa jest istotne dla wielu przedsiębiorców, ale ważniejszą 

kwestią jest zapewnienie przetrwania firmy. Dane te potwierdzają negatywną weryfikację hipotezy 

wskazującej, iż „Największe znaczenie dla firm ma zapewnienie dużego tempa wzrostu 

przedsiębiorstwa”. 

Przedsiębiorcy, zostali również poproszeni o ocenę Stalowej Woli, jako miejsca do prowadzenia 

działalności gospodarczej. Większość ankietowanych była zdania, iż Stalowa Wola jest dobrym lub 

bardzo dobrym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej. Taką opinię wyraziło 23,49% 

respondentów. Część badanych – 9,09% wystawiło miastu w tym zakresie ocenę średnią (ani dobrą, 

ani złą) i taki sam odsetek – 9,09% osób dostatecznie lub źle oceniło uwarunkowania Stalowej Woli do 

rozwoju przedsiębiorstw. 
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W oczach przedsiębiorców Stalowa Wola jest dobrym miejscem do prowadzenia biznesu. Warto 

zwrócić uwagę, iż znikomy odsetek respondentów wystawił miastu w tej kwestii ocenę bardzo złą. 

Przedstawione przez ankietowanych odpowiedzi potwierdzają pozytywną weryfikację hipotezy, 

wskazującej iż „Przedsiębiorcy dobrze oceniają Stalową Wolę, jako miejsce do prowadzenia 

działalności gospodarczej”.   

W ramach kolejnego pytania ankietowani wskazali, jak w skali od 1 do 5 oceniają różnego 

rodzaju warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Stalowej Woli (1 - oznaczało ocenę bardzo 

złą, 2 - dostateczną, 3 - ani dobrą ani złą, 4 - dobrą, a 5 - bardzo dobrą). Poniżej zaprezentowano średnie 

ważone dla oceny danego rodzaju uwarunkowania: 

• Infrastruktura techniczna np. media, sieci, drogi, parkingi (średnia ocena 3,18). 

• Mała konkurencja w postaci dużych zagranicznych koncernów/firm (średnia ocena 3,15). 

• Intensywne działania promujące lokalną gospodarkę ze strony władz miasta (średnia ocena 

3,15). 

• Możliwość wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów, współpracy z innymi 

przedsiębiorcami (średnia ocena 3,13). 

• Łatwość w załatwianiu spraw w urzędzie miasta (średnia ocena 3,05). 

• Gotowe plany zagospodarowania przestrzennego, przyjazne inwestorom (średnia ocena 3,04). 

• Dostępność bazy lokalowej, terenów inwestycyjnych (średnia ocena 3,02). 

• Dostępność komunikacyjna i transportowa w mieście (średnia ocena 2,98). 

• Dostęp do wiedzy o innowacjach i nowych technologiach, niezbędnych do rozwoju firm 

(średnia ocena 2,78). 

• Wsparcie informacyjne w gminie na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej 

w mieście (średnia ocena 2,73). 

• Niskie podatki lokalne (średnia ocena 2,58). 

• Dostępność wykwalifikowanych pracowników (średnia ocena 2,47). 
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Odsetek osób wskazujących daną odpowiedź zaprezentowano na poniższym wykresie. 
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Przedsiębiorcy najsłabiej ocenili warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Stalowej Woli 

związane z: dostępnością wykwalifikowanych pracowników, niskimi podatkami lokalnymi, 

wsparciem informacyjnym w gminie na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej  

w mieście, dostępem do wiedzy o innowacjach i nowych technologiach, niezbędnych do rozwoju 

firm oraz dostępnością komunikacyjną i transportową w mieście. Zebrane dane pokazują, iż 

negatywnie zweryfikowano hipotezę, wskazującą iż „Przedsiębiorcy wysoko oceniają w Stalowej 

Woli, dostęp do wiedzy o innowacjach i nowych technologiach, niezbędnych do rozwoju firm”. 

Należy także podkreślić, iż żadne uwarunkowanie prowadzenia działalności gospodarczej w Stalowej 

Woli nie uzyskało średniej oceny na poziomie 4, oznaczającej poziom DOBRY. Średnie ważone z ocen 

ukształtowały się dość nisko i wahały się w przedziale 2,47-3,18. 

Następnie, przedsiębiorcy, również w skali od 1 do 5 (gdzie 1 - oznaczało ocenę bardzo złą,  

2 - dostateczną, 3 - ani dobrą ani złą, 4 - dobrą, a 5 - bardzo dobrą), ocenili różnego rodzaju czynniki 

dotyczące otoczenia lokalnego Stalowej Woli, pod kątem ich znaczenia dla rozwoju ich firmy i osiągania 
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sukcesu. Żadna z kategorii nie uzyskała średniej oceny na poziomie 4, oznaczającej poziom DOBRY. 

Poniżej zaprezentowano średnie ważone dla oceny danego rodzaju czynnika: 

• Odpowiedni poziom świadczonych usług telekomunikacyjnych m.in. w zakresie telefonii 

stacjonarnej, komórkowej, dostępu do Internetu poprzez łącza szerokopasmowe (średnia 

ocena 3,85). 

• Atrakcyjne ceny wynajmu nieruchomości i ich dostępność na tle innych terenów (średnia 

ocena 3,83). 

• Przychylność społeczności lokalnej wobec Państwa przedsiębiorstwa; dobre relacje ze 

społecznością lokalną, trwała sieć kontaktów i więzi społecznych (średnia ocena 3,81). 

• Sprawnie funkcjonujące organy administracji publicznej i samorządowej (średnia ocena 3,81). 

• Odpowiedni poziom bezpieczeństwa publicznego, warunków i instytucji chroniących życie  

i majątek obywateli (średnia ocena 3,67). 

• Możliwość kontaktów i współpracy z innymi przedsiębiorcami w ramach zrzeszeń 

przedsiębiorców np.: stowarzyszeń zawodowych, izb gospodarczych, fundacji (średnia ocena 

3,65). 

• Możliwość korzystania z lokalnych firm doradczych w zakresie pozyskiwania środków unijnych 

i innych źródeł finansowania zewnętrznego (średnia ocena 3,63). 

• Popyt na towary i usługi oferowane przez Państwa przedsiębiorstwo - lokalny rynek zbytu 

(średnia ocena 3,61). 

• Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych (średnia ocena 3,52). 

• Dostępność informacji ze strony jednostek samorządowych na temat przetargów oraz 

formalności realizowanych w wydziałach tych jednostek (średnia ocena 3,52). 

• Dostępność informacji ze strony jednostek samorządowych dot. zasobów nieruchomości, 

zasad gospodarowania lokalami użytkowymi (średnia ocena 3,46). 

• Możliwość korzystania z lokalnych podmiotów świadczących usługi informatyczne, serwis 

techniczny (średnia ocena 3,46). 

• Dostępność lokalnych ośrodków edukacyjnych i szkoleniowych (średnia ocena 3,41). 

• Odpowiednie wyposażenie w infrastrukturę społeczną, w zakresie zdrowia, edukacji, kultury, 

sportu (średnia ocena 3,41). 

• Możliwość korzystania z lokalnych biur rachunkowo-księgowych (średnia ocena 3,26). 

• Możliwość korzystania z lokalnych podmiotów świadczących usługi doradcze i szkoleniowe, 

wspierające zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, a także usługi w zakresie 

marketingu i promocji (średnia ocena 3,26). 

• Napływ kapitału zagranicznego i wzrost znaczenia korporacji międzynarodowych (średnia 

ocena 3,24). 

• Opracowany i uchwalony miejscowy plan rozwoju gospodarczego / rozwoju przedsiębiorczości 

(średnia ocena 3,13). 

• Opracowany i uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (średnia ocena 

2,98). 

Ponadto, 10 ankietowanych wskazało także własne, podane poniżej, czynniki istotne dla rozwoju firmy: 

• OBNIŻENIE PODATKÓW (w tym dla mikro firm) – 2 os. 

• nowe powierzchnie do wynajmu, na prowadzenie działalności gospodarczej – 1 os. 

• edukacja techniczna – 1 os. 

• wyspecjalizowana kadra oraz życzliwość i wsparcie społeczności lokalnej – 1 os. 

• fachowa wiedza, umiejętności, doświadczenie, szacunek do klienta, uczciwość – 1 os. 

• wsparcie Urzędu Miasta, zaproszenie do udziału w śniadaniach biznesowych i innych tego 

rodzaju inicjatywach – 1 os. 

• jakość powietrza – 1 os. 

• przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie pozyskiwania sprzętu wojskowego, 

zapotrzebowanie na sprzęt wojskowy, sytuacja geopolityczna – 1 os. 

• happeningi i eventy związane z sztuką – 1 os. 



Odsetek osób wskazujących daną odpowiedź zaprezentowano na poniższym wykresie. 
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Dla ankietowanych przedsiębiorców, najbardziej istotnymi dla rozwoju firmy czynnikami związanymi 

z otoczeniem lokalnym Stalowej Woli są: poziom usług telekomunikacyjnych, atrakcyjne ceny 

wynajmu nieruchomości i ich dostępność, przychylność społeczności lokalnej oraz sprawna 

administracja publiczna/samorządowa. Zebrany materiał badawczy potwierdza więc pozytywną 

weryfikację hipotezy, wskazującej iż „Według przedsiębiorców dla rozwoju ich firmy i osiągnięcia 

sukcesu istotne znaczenie ma poziom świadczonych w Stalowej Woli usług telekomunikacyjnych”. 

Warto zauważyć, iż biorąc pod uwagę, wskazania respondentów dot. wyłącznie kluczowych 

czynników, istotnych dla rozwoju firmy, najwięcej wskazań było kierowanych na popyt na towary  

i usługi (13,64%) oraz również na przychylność społeczności lokalnej wobec firmy (13,64%). Powyższe 

potwierdza docenienie, przez przedsiębiorców, znaczenia dobrych relacji społecznych jako czynnika 

kluczowego dla rozwoju firm. Widać, iż przedsiębiorcy mają świadomość potrzeby umacniania 

lokalnych więzi społecznych oraz budowania sieci trwałych kontaktów lokalnych. Wyniki te wskazują 

również na silne zakorzenienie lokalne działalności gospodarczej oraz wiązanie planów rozwojowych 

firm ze Stalową Wolą. Równocześnie, objęci ankietą przedstawiciele sektora biznesu, byli zdania, iż 

dla rozwoju firmy w najmniejszym stopniu istotne są Miejscowy Plan Rozwoju Gospodarczego lub 

Przedsiębiorczości oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Należy także podkreślić, 

iż żaden z czynników, dotyczących otoczenia lokalnego Stalowej Woli nie uzyskał średniej oceny na 

poziomie 4, oznaczającej poziom DOBRY. Średnie ważone z ocen wahały się w przedziale 2,98-3,85. 

W ramach kolejnego pytania, przedsiębiorcy wskazali jak postrzegają stosunek władz lokalnych 

do firm i inwestorów lokalnych. Przedstawiciele stalowowolskiego biznesu najczęściej wskazywali, iż 

władze lokalne mają życzliwy (25%) bądź bardzo życzliwy (3,03%) stosunek do przedsiębiorców  

i inwestorów lokalnych. Nieliczna grupa badanych wskazała na nieżyczliwe (1,52%) lub bardzo 

nieżyczliwe (1,52%) podejście władz do przedsiębiorców i inwestorów, a 9,85% uznało to podejście za 

obojętne.  
 

Wykres 20 

 
 

W większości pozytywne odpowiedzi respondentów na powyższe pytanie, wskazują na dobry 

stosunek władz lokalnych do przedsiębiorców. Z tego względu, przyjęta w badaniach hipoteza, 

zakładająca, iż: „Przedsiębiorcy, są zdania, iż władze Stalowej Woli mają życzliwy stosunek do firm”, 

została pozytywnie zweryfikowana. Ponadto, wyniki tego badania wskazują na konieczność dalszego 

rozwoju relacji na linii biznes – samorząd, gdyż 12,89% ankietowanych uznało stosunek władz 

lokalnych do firm i inwestorów lokalnych za obojętny lub nieżyczliwy/bardzo nieżyczliwy.  

Następnie, przedsiębiorcy ocenili w skali od 1 do 5 (gdzie 1 - oznaczało ocenę bardzo złą,  

2 - dostateczną, 3 - ani dobrą ani złą, 4 - dobrą, a 5 - bardzo dobrą) lokalne uwarunkowania rozwoju 

przedsiębiorczości. Żadna z kategorii nie uzyskała średniej oceny na poziomie 4, oznaczającej poziom 

DOBRY. Poniżej zaprezentowano średnie ważone dla oceny danego rodzaju uwarunkowania  

w Stalowej Woli: 

• Dostęp do informacji o zamówieniach publicznych – przetargach (średnia ocena 3,37). 

• Dostępność i otwartość na kontakt ze strony lokalnych władz w sprawach rozwoju Państwa 

firmy i miasta (średnia ocena 3,19). 

• Dostęp do informacji o planach zagospodarowania terenu (średnia ocena 3,17). 
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• Dostęp do informacji dot. zasobów nieruchomości oraz zasad gospodarowania lokalami 

użytkowymi (średnia ocena 3,17). 

• Sprawność (skuteczność i szybkość) działania administracji lokalnej przy załatwianiu spraw 

firmy (średnia ocena 3,15). 

• Nastawienie lokalnej społeczności do przedsiębiorców - szacunek, docenienie (średnia ocena 

3,02). 

• Dostęp do informacji o możliwym do uzyskania wsparciu ze strony władz publicznych  

i instytucji otoczenia biznesu - środki pomocowe, doradztwo (średnia ocena 3,02). 

• Poziom integracji/współpracy lokalnego środowiska przedsiębiorców (średnia ocena 2,89). 

Odsetek osób wskazujących daną odpowiedź zaprezentowano na poniższym wykresie. 
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Biorąc po uwagę lokalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Stalowej Woli, ankietowani 

przedstawiciele sektora biznesu najwyżej ocenili dostęp do informacji o zamówieniach publicznych 

oraz dostępność i otwartość na kontakt ze strony lokalnych władz w sprawach rozwoju firmy  

i miasta. Respondenci najsłabiej ocenili natomiast w Stalowej Woli poziom integracji/współpracy 

lokalnego środowiska przedsiębiorców oraz dostęp do informacji o możliwym do uzyskania wsparciu 

ze strony władz publicznych i instytucji otoczenia biznesu. Odpowiedzi przedsiębiorców na powyższe 

pytanie ankiety potwierdzają negatywną weryfikację hipotezy, wskazującej iż „Przedstawiciele 

środowiska biznesu wysoko oceniają poziom integracji/współpracy lokalnego środowiska 

przedsiębiorców w Stalowej Woli”. Należy także podkreślić, iż żadne z uwarunkowań rozwoju 

przedsiębiorczości w Stalowej Woli nie uzyskało średniej oceny na poziomie 4, oznaczającej poziom 

DOBRY. Średnie ważone z ocen ukształtowały się dość nisko i wahały się w przedziale 2,89-3,37. 

W ramach kolejnego pytania, respondenci wskazali także, jakie znaczenie dla rozwoju firmy  

i osiągnięcia sukcesu ma różnego rodzaju wsparcie ich działalności ze strony samorządu lub otoczenia 

biznesu. Oceny tej dokonali w skali od 1 do 5 (gdzie 1 – oznaczało czynnik wsparcia zupełnie nieistotny 

dla firmy, 2 – raczej nieistotny, 3 - neutralny, 4 – raczej istotny, a 5 – zdecydowanie istotny - kluczowy). 

Poniżej zaprezentowano średnie ważone dla oceny danego rodzaju wsparcia: 

• Możliwość korzystania z ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (średnia ocena 4,13). 

• Inicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami (średnia ocena 3,91). 

• Możliwość otrzymania pomocy od jednostek samorządu terytorialnego w staraniu się o środki 

finansowe z funduszy unijnych np. dzięki bieżącemu upowszechnianiu informacji na temat 

dotacji i programów unijnych, organizacji szkoleń itp. (średnia ocena 3,89). 

• Możliwość otrzymania pomocy w ramach działalności na rzecz wspierania przedsiębiorczości, 

tzw. instytucji otoczenia biznesu np. ośrodków przedsiębiorczości, centrów innowacji  

i transferu technologii, instytucji finansowych (średnia ocena 3,89). 

• Możliwość otrzymania pomocy od jednostek samorządu terytorialnego w zakresie doradztwa 

prawno-ekonomicznego np. dzięki organizacji bezpłatnego poradnictwa prawnego, 

branżowego itp. (średnia ocena 3,81). 

• Inicjowanie współpracy miedzy przedsiębiorcami a uczelniami, administracją publiczną  

i organizacjami pozarządowymi (średnia ocena 3,81). 

• Możliwość otrzymania wsparcia z instytucji pośrednictwa pracy i przeciwdziałaniu bezrobociu 

np. w zakresie staży, refundacji części kosztów za wynagrodzenia skierowanych do pracy 

bezrobotnych, doradztwa zawodowego, świadczeń aktywizacyjnych za zatrudnienie 

bezrobotnego (średnia ocena 3,72). 

• Promocja osiągnięć lokalnych przedsiębiorców oraz ich produktów/usług (średnia ocena 3,72). 

Dodatkowo, 3 przedsiębiorców wskazało także na poniższe, istotne dla firmy, możliwości wsparcia jej 

działalności ze strony samorządu lub otoczenia biznesu: 

• współpraca w kształceniu kadry technicznej – 1 os. 

• integrowanie przedsiębiorców zajętych swoimi obowiązkami, nakłanianie ich do wspólnych 

społecznych działań na rzecz społeczności lokalnej i ludzi młodych – 1 os. 

• usunięcie powiązań politycznych – 1 os. 
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Odpowiedzi przedsiębiorców wskazują, iż w zakresie wsparcia od samorządu lub otoczenia biznesu, 

firmom w największym stopniu zależy na możliwości skorzystania z ulg i zwolnień w podatkach 

lokalnych oraz wsparciu w zakresie inicjowania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. Wyraźnie 

akcentowane są zarówno potrzeby odnoszące się do sfery materialnej, jak i społecznej, w zakresie 

integracji i kooperacji środowiska przedsiębiorców. Powyższe wyniki wskazują na pozytywną 

weryfikację hipotezy, zakładającej iż „Dla przedsiębiorców istotne jest wsparcie ze strony samorządu 

w zakresie korzystania z ulg i zwolnień w podatkach lokalnych w Stalowej Woli”. Równocześnie, 

firmy, w najmniejszym stopniu oczekują od samorządu i otoczenia biznesu wsparcia związanego  

z: inicjowaniem współpracy między przedsiębiorcami a uczelniami, administracją publiczną  

i organizacjami pozarządowymi, wsparcia od instytucji pośrednictwa pracy i przeciwdziałaniu 

bezrobociu oraz promocji osiągnięć lokalnych przedsiębiorców i ich produktów/usług.  
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ICH PRODUKTÓW/USŁUG

MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA WSPARCIA Z INSTYTUCJI 
POŚREDNICTWA PRACY I PRZECIWDZIAŁANIU BEZROBOCIU (NP. 

W ZAKRESIE STAŻY, REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW 
ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH, DORADZTWA ZAWODOWEGO, 

ŚWIADCZEŃ AKTYWIZACYJNYCH ZA ZATRUDNIENIE 
BEZROBOTNEGO)

MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁALNOŚCI 
NA RZECZ WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, TZW. INSTYTUCJI 
OTOCZENIA BIZNESU (NP. OŚRODKÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 

CENTRÓW INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII, INSTYTUCJI 
FINANSOWYCH)

MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z ULG I ZWOLNIEŃ W PODATKACH 
LOKALNYCH

MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA POMOCY OD JEDNOSTEK 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE DORADZTWA 

PRAWNO-EKONOMICZNEGO (NP. DZIĘKI ORGANIZACJI 
BEZPŁATNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO, BRANŻOWEGO ITP.)

MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA POMOCY OD JEDNOSTEK 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W STARANIU SIĘ O ŚRODKI 
FINANSOWE Z FUNDUSZY UNIJNYCH (NP. DZIĘKI BIEŻĄCEMU 

UPOWSZECHNIANIU INFORMACJI NA TEMAT DOTACJI I 
PROGRAMÓW UNIJNYCH, ORGANIZACJI SZKOLEŃ ITP.)

Znaczenie dla firmy możliwości wsparcia działalności ze strony samorządu 
lub otoczenia biznesu (%)

5 - Zdecydowanie istotny (kluczowy) 4 - Raczej istotny 3 - Neutralny 2 - Raczej nieistotny 1 - Zupełnie nieistotny



Na koniec, przedsiębiorcy zasygnalizowali, w jakich obszarach  byliby zainteresowani 

współpracą z lokalnymi instytucjami publicznymi. Rozkład odpowiedzi respondentów, wskazujących na 

jakąkolwiek chęć współpracy z lokalnymi instytucjami publicznymi, m.in. w zakresie dostępu do 

informacji, doradztwa lub aktywnego udziału w danego rodzaju działaniach zaprezentowano poniżej: 

• Wykorzystanie środków Funduszu Pracy (podnoszenie kwalifikacji pracowników, staże, 

tworzenie nowych miejsc pracy, doposażanie nowych stanowisk pracy) – 37,12% 

• Współdziałanie z instytucjami edukacyjnymi i uczelniami w zakresie podnoszenia kompetencji 

właścicieli i kadry zarządczej oraz badań – 34,85% 

• Przygotowanie wspólnie z innymi partnerami programu wsparcia i rozwoju firm w mieście – 

34,10% 

• Współdziałanie w sferze ochrony środowiska i gospodarki odpadami i wdrażanie rozwiązań 

energoefektywnych – 34,10% 

• Pozyskanie wykwalifikowanych pracowników poprzez współdziałanie ze szkołami średnimi  

i instytucjami kształcenia ustawicznego (przygotowanie dedykowanych programów 

kształcenia zawodowego, praktyki zawodowe, staże, lekcje przedsiębiorczości) – 34,09% 

• Wdrożenie w firmie rozwiązań e-business (zarządzanie, sprzedaż, kooperacja), z zakresu 

cyberbezpieczeństwa i własności intelektualnej – 33,33% 

• „Przywracanie do życia” (rewitalizacja) zaniedbanych obszarów miasta, obejmująca poprawę 

warunków prowadzenia działalności gospodarczej – 33,33% 

• Tworzenie wspólnych platform zakupowych i sprzedażowych oraz rozwijanie więzi 

kooperacyjnych (rozwijanie klastrów) z innymi lokalnymi firmami – 32,58% 

• Pomoc przy wejściu na zewnętrzne rynki (krajowe i zagraniczne), organizacja misji 

gospodarczych w miastach partnerskich, wspólny udział w targach i innych działaniach 

promocyjnych – 32,57% 

• Ułatwienie i poprawienie dostępu do usług wspierających rozwój lokalnych firm (np. Fundusz 

Pożyczkowy, doradztwo itp.) – 31,06% 

• Wspólne prowadzenie badań oraz wdrażanie nowych technologii – 30,30% 

• Planowanie przestrzenne i przygotowanie nowych terenów lub gotowych powierzchni dla 

prowadzenia działalności gospodarczej – 28,03% 

• Współpraca firm przy realizacji zamówień publicznych miejscowych instytucji publicznych – 

27,27% 

Biorąc po uwagę jedynie chęć aktywnego włączenia się przedsiębiorców w dany zakres współpracy, 

odpowiedzi ankietowanych ukształtowały się nieco odmiennie. Zainteresowanie aktywnym udziałem 

we współpracy dotyczyło najczęściej: 

• Współdziałania z instytucjami edukacyjnymi i uczelniami w zakresie podnoszenia kompetencji 

właścicieli i kadry zarządczej oraz badań – 15,91% 

• Współdziałania w sferze ochrony środowiska i gospodarki odpadami i wdrażania rozwiązań 

energoefektywnych – 13,64% 

• Wykorzystania środków Funduszu Pracy (podnoszenie kwalifikacji pracowników, staże, 

tworzenie nowych miejsc pracy, doposażanie nowych stanowisk pracy) – 13,64% 

• Pozyskania wykwalifikowanych pracowników poprzez współdziałanie ze szkołami średnimi  

i instytucjami kształcenia ustawicznego (przygotowanie dedykowanych programów 

kształcenia zawodowego, praktyki zawodowe, staże, lekcje przedsiębiorczości) – 12,88% 

• Tworzenia wspólnych platform zakupowych i sprzedażowych oraz rozwijania więzi 

kooperacyjnych (rozwijanie klastrów) z innymi lokalnymi firmami – 12,12% 

Ponadto, 2 przedsiębiorców wskazało także na poniższe możliwe obszary współpracy z lokalnymi 

instytucjami: 

• integracja, działania networkingowe w celu poprawy współpracy między firmami – 1 os. 

• powierzchnie magazynowe – 1 os. 

 

 



Wykres 23 

 
 

Przedsiębiorcy najchętniej współpracowaliby z lokalnymi instytucjami publicznymi, w różnej formie: 

informacje, doradztwo, aktywne działanie, w obszarach dotyczących: wykorzystania środków 

Funduszu Pracy, współdziałania z instytucjami edukacyjnymi i uczelniami w zakresie podnoszenia 

kompetencji właścicieli i kadry zarządczej oraz badań, przygotowania wspólnie z innymi partnerami 

programu wsparcia i rozwoju firm w mieście, współdziałania w sferze ochrony środowiska  

i gospodarki odpadami i wdrażania rozwiązań energoefektywnych, a także pozyskania 
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wykwalifikowanych pracowników poprzez współdziałanie ze szkołami średnimi i instytucjami 

kształcenia ustawicznego. Równocześnie, obszarami współpracy, które cieszyły się najmniejszym 

zainteresowaniem przedsiębiorców były: planowanie przestrzenne i przygotowanie nowych 

terenów lub gotowych powierzchni dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz współpraca firm 

przy realizacji zamówień publicznych miejscowych instytucji publicznych. Warto zauważyć, iż 

wspólne prowadzenie badań oraz wdrażanie nowych technologii nie cieszyło się największym 

uznaniem ankietowanych przedsiębiorców. Spośród 13 kategorii obszarów współpracy z lokalnymi 

instytucjami publicznymi, prowadzenie badań i wdrażanie nowych technologii znalazło się dopiero 

na 11 miejscu pod względem zainteresowania jakąkolwiek formą współpracy (informacje, 

doradztwo, aktywne działanie). Zagregowane dane potwierdzają więc pozytywną weryfikację 

hipotezy, wskazującej iż „Przedsiębiorcy nie są zainteresowani współpracą z lokalnymi instytucjami 

publicznymi w zakresie badań i wdrażania nowych technologii”. 

 

PODSUMOWANIE WNIOSKÓW Z ANALIZY DANYCH, UZYSKANYCH W ANKIECIE: 

• Powiązanie ze Stalową Wolą, głównej siedziby wielu przedsiębiorstw i miejsca zamieszkania 

znacznej części właścicieli firm, objętych ankietą, wskazuje na dość silny związek lokalnych 

przedsiębiorców z miastem. Pokazuje, iż wypełnieniem ankiety były zainteresowane głównie 

firmy, które od wielu lat związane są ze Stalową Wolą. 

• Badane firmy w większości działają na szeroką skalę, globalnie, poszukując rynków zbytu także 

poza Stalową Wolą. 

• Większość ankietowanych przedsiębiorców wskazało, że ich firma ma małe doświadczenie  

w branży lub jest jedną z wielu firm o podobnym, niewielkim udziale w rynku. 

• Przeprowadzone badanie potwierdza zróżnicowaną strukturę zatrudnienia wśród 

ankietowanych firm oraz odpowiednią reprezentatywność każdej z grup pracodawców, pod 

względem liczby zatrudnionych, wśród osób które wypełniły ankietę. 

• Respondenci, przeważnie konkurują z innymi firmami na terenie kraju, w znacznie mniejszym 

stopniu posiadając konkurentów w Stalowej Woli, czy też na rynkach europejskich. 

• Większość przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu, w okresie ostatnich 5 lat, 

zaobserwowała poprawę sytuacji w odniesieniu do przeważającej części, wskazanych  

w ankiecie rożnych aspektów funkcjonowania firmy. Najczęściej, sytuacja poprawiała się  

w zakresie liczby obsłużonych klientów. Stagnacja występowała przeważnie w zakresie liczby 

kooperantów/dostawców, a pogorszenie sytuacji jeśli już wystąpiło, miało najczęściej związek 

z liczbą zatrudnionych pracowników. Należy jednak podkreślić, iż w odniesieniu do żadnej 

badanej kategorii nie wystąpiła przewaga wskazań, odnoszących się do pogorszenia danej 

sytuacji. Wskazuje to na dobre warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Stalowej 

Woli.  

• Badani przedsiębiorcy, wśród planów na najbliższe lata, w większości wskazywali na chęć 

rozszerzenia rodzajów swojej działalności, wejścia na nowe rynki lub utrzymania 

dotychczasowej strategii. Co istotne, znaczny odsetek ankietowanych zaznaczył, iż  

w najbliższym czasie nie zamierza zawieszać lub likwidować firmy.  

• Respondenci, w znacznej większości, nie dostrzegają ryzyka utraty płynności finansowej. 

• Przedsiębiorcy, przeważnie wskazywali, iż pogorszenie kondycji finansowej klientów oraz 

załamanie popytu na produkty jest największym ewentualnym zagrożeniem utraty płynności 

finansowej firm. W wolnych wnioskach, najczęściej przewijały się także różnego rodzaju 

wskazania na ryzyko utraty płynności finansowej firmy, w związku z rosnącymi kosztami 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

• Z analizy danych wynika niska aktywność społeczna i ograniczone angażowanie się 

przedsiębiorców we wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych. Większość badanych nie 

podejmuje tego typu działań lub robi to sporadycznie. Jedynie niewielki odsetek firm aktywnie 

uczestniczy w organizacji skupiającej lokalnych przedsiębiorców i realizowanych z jej udziałem 

inicjatywach, co wskazuje również na niski poziom integracji środowiska biznesu.  



• Według większości ankietowanych przedsiębiorców, największymi zagrożeniami dla firmy są 

rosnące koszty działalności gospodarczej i niedostateczna dostępność pracowników. 

• Na podstawie udzielonych przez respondentów odpowiedzi, stwierdzono iż dla większości 

przedsiębiorców głównym celem działalności firmy jest utrzymanie istnienia przedsiębiorstwa  

w długim okresie. Przedstawiciele biznesu wskazali, iż myślą długofalowo i w niewielkim 

stopniu są zainteresowani jedynie krótkookresową maksymalizacją zysków. Badanie pokazało, 

iż zapewnienie dużego tempa wzrostu przedsiębiorstwa jest istotne dla wielu przedsiębiorców, 

ale ważniejszą kwestią jest zapewnienie przetrwania firmy.  

• W oczach przedsiębiorców Stalowa Wola jest dobrym miejscem do prowadzenia biznesu. 

Znikomy odsetek respondentów wystawił miastu w tej kwestii ocenę złą lub bardzo złą.  

• Przedsiębiorcy najsłabiej ocenili warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Stalowej 

Woli związane z: dostępnością wykwalifikowanych pracowników, niskimi podatkami 

lokalnymi, wsparciem informacyjnym w gminie na temat warunków prowadzenia działalności 

gospodarczej w mieście, związane z dostępem do wiedzy o innowacjach i nowych 

technologiach, niezbędnych do rozwoju firm oraz dostępnością komunikacyjną i transportową 

w mieście. Należy także podkreślić, iż żadne uwarunkowanie prowadzenia działalności 

gospodarczej w Stalowej Woli, wymienione w ankiecie, nie uzyskało średniej oceny na 

poziomie 4, oznaczającej poziom DOBRY. Średnie ważone z ocen ukształtowały się dość nisko 

i wahały się w przedziale 2,47-3,18. 

• Dla ankietowanych przedsiębiorców, najbardziej istotnymi dla rozwoju firmy czynnikami 

związanymi z otoczeniem lokalnym Stalowej Woli są: poziom usług telekomunikacyjnych, 

atrakcyjne ceny wynajmu nieruchomości i ich dostępność, przychylność społeczności lokalnej 

oraz sprawna administracja publiczna/samorządowa. Biorąc pod uwagę, wskazania 

respondentów dot. wyłącznie kluczowych czynników, istotnych dla rozwoju firmy, najwięcej 

wskazań było kierowanych na popyt na towary i usługi (13,64%) oraz również na przychylność 

społeczności lokalnej wobec firmy (13,64%). Powyższe potwierdza docenienie, przez 

przedsiębiorców, znaczenia dobrych relacji społecznych jako czynnika kluczowego dla rozwoju 

firm. Widać, iż przedsiębiorcy mają świadomość potrzeby umacniania lokalnych więzi 

społecznych oraz budowania sieci trwałych kontaktów lokalnych. Wyniki te wskazują również 

na silne zakorzenienie lokalne działalności gospodarczej oraz wiązanie planów rozwojowych 

firm ze Stalową Wolą. Równocześnie, objęci ankietą przedstawiciele sektora biznesu, byli 

zdania, iż dla rozwoju firmy w najmniejszym stopniu istotne są Miejscowy Plan Rozwoju 

Gospodarczego lub Przedsiębiorczości oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego. Należy także podkreślić, iż żaden z czynników, dotyczących otoczenia 

lokalnego Stalowej Woli nie uzyskał średniej oceny na poziomie 4, oznaczającej poziom DOBRY. 

Średnie ważone z ocen wahały się w przedziale 2,98-3,85. 

• Przedsiębiorcy przeważnie uważają, iż władze lokalne mają dobry stosunek do firm  

i inwestorów lokalnych. Ponadto, wyniki tego badania wskazują na konieczność dalszego 

rozwoju relacji na linii biznes – samorząd, gdyż 12,89% ankietowanych uznało stosunek władz 

lokalnych do firm i inwestorów lokalnych za obojętny lub nieżyczliwy/bardzo nieżyczliwy. 

• Biorąc po uwagę lokalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Stalowej Woli, 

ankietowani przedstawiciele sektora biznesu najwyżej ocenili dostęp do informacji  

o zamówieniach publicznych oraz dostępność i otwartość na kontakt ze strony lokalnych władz 

w sprawach rozwoju firmy i miasta. Respondenci najsłabiej ocenili natomiast w Stalowej Woli 

poziom integracji/współpracy lokalnego środowiska przedsiębiorców oraz dostęp do 

informacji o możliwym do uzyskania wsparciu ze strony władz publicznych i instytucji otoczenia 

biznesu. Należy także podkreślić, iż żadne z uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości  

w Stalowej Woli nie uzyskało średniej oceny na poziomie 4, oznaczającej poziom DOBRY. 

Średnie ważone z ocen ukształtowały się dość nisko i wahały się w przedziale 2,89-3,37. 

• Odpowiedzi przedsiębiorców wskazują, iż w zakresie wsparcia od samorządu lub otoczenia 

biznesu, firmom w największym stopniu zależy na możliwości skorzystania z ulg i zwolnień  



w podatkach lokalnych oraz na wsparciu w zakresie inicjowania współpracy pomiędzy 

przedsiębiorcami. Wyraźnie akcentowane są zarówno potrzeby odnoszące się do sfery 

materialnej, jak i społecznej, w zakresie integracji i kooperacji środowiska przedsiębiorców. 

Równocześnie, firmy, w najmniejszym stopniu oczekują od samorządu i otoczenia biznesu 

wsparcia związanego z: inicjowaniem współpracy między przedsiębiorcami a uczelniami, 

administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi, wsparcia od instytucji pośrednictwa 

pracy i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz promocji osiągnięć lokalnych przedsiębiorców i ich 

produktów/usług.  

• Przedsiębiorcy najchętniej współpracowaliby z lokalnymi instytucjami publicznymi (w różnej 

formie: informacje, doradztwo, aktywne działanie), w obszarach dotyczących: wykorzystania 

środków Funduszu Pracy, współdziałania z instytucjami edukacyjnymi i uczelniami w zakresie 

podnoszenia kompetencji właścicieli i kadry zarządczej oraz badań, przygotowania wspólnie  

z innymi partnerami programu wsparcia i rozwoju firm w mieście, współdziałania w sferze 

ochrony środowiska i gospodarki odpadami i wdrażania rozwiązań energoefektywnych, a także 

pozyskania wykwalifikowanych pracowników poprzez współdziałanie ze szkołami średnimi  

i instytucjami kształcenia ustawicznego. Równocześnie, obszarami współpracy, które cieszyły 

się najmniejszym zainteresowaniem przedsiębiorców były: planowanie przestrzenne  

i przygotowanie nowych terenów lub gotowych powierzchni dla prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz współpraca firm przy realizacji zamówień publicznych miejscowych 

instytucji publicznych. Warto zauważyć, iż wspólne prowadzenie badań oraz wdrażanie 

nowych technologii nie cieszyło się największym uznaniem ankietowanych przedsiębiorców. 

Spośród 13 kategorii obszarów współpracy z lokalnymi instytucjami publicznymi, prowadzenie 

badań i wdrażanie nowych technologii znalazło się dopiero na 11 miejscu pod względem 

zainteresowania jakąkolwiek formą współpracy (informacje, doradztwo, aktywne działanie).  

 

II ODWOŁANIE SIĘ DO INNYCH BADAŃ 

 

Dla potwierdzenia (odrzucenia) hipotez, sformułowanych w niniejszym badaniu, odwołano się 

również do innych badań, polegających na weryfikacji spostrzeżeń przedsiębiorców i instytucji 

otoczenia biznesu. 

Spostrzeżenia te zostały zebrane podczas wywiadów Ekspertów Związku Miast Polskich 

(Wiesława Kwiatkowska, Adam Mikołajczyk, Przemysław Cichocki) z przedsiębiorcami oraz 

instytucjami otoczenia biznesu, które odbyły się 18 lutego 2020 r. w czasie śniadania biznesowego, 

zorganizowanego przez Miasto Stalowa Wola. W wywiadach wzięli udział:  

1) Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli, 

2) Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli, 

3) Dyrektor Finansowy Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o., 

4) Dyrektor Zarządzania Operacyjnego Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o., 

5) Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Stalowej Woli, 

6) Prezes Zarządu HSW Wodociągi Sp. z o.o., 

7) Specjalista z Przedsiębiorstwa Browar „Lasowiak”, 

8) Prezes Fundacji Artystycznej GaMon, 

9) Rzecznik prasowy Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., zarządzającego Stalowowolską 

Strefą Gospodarczą, 

10) Manager inkubacji - „Platforma Startowa – Unicorn Hub”. 

Uczestnicy powyższych wywiadów przedstawili swoje spostrzeżenia, odczucia, sugestie, rekomendacje 

odnoszące się m.in. do uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej w Stalowej Woli. Zostały 

one przedstawione poniżej: 

• Wyzwaniem jest wspólny adres Kwiatkowskiego 1 (po dawnej dyrekcji HSW, obejmujący 
rozgrodzone tereny). Takim adresem posługują się: części wydziałów Urzędu Miasta, Kuźnia 
Przedsiębiorczości (wynajmująca lokale biurowe), firmy prywatne. Budzi to problem  



z trafieniem w miejsce docelowe do konkretnej firmy przez dostawców/kontrahentów, ale 
także komorników i wierzycieli nieuczciwych przedsiębiorców. 

• Potrzebny jest „podział” zadań ze spółką miejską MZK. Potrzeba szerszego spojrzenia na 
wyzwania miasta w kontekście powiatu stalowowolskiego. Za tym idzie lepsza komunikacja 
pomiędzy gminami powiatu.  

• Brak usystematyzowanej współpracy między instytucjami, zajmującymi się wsparciem 
przedsiębiorczości (Stalowowolska Strefa Gospodarcza, Kuźnia Przedsiębiorczości, Wydziały 
Urzędu Miasta, Stowarzyszenia, Izby itp.). Współpraca jest okazjonalna, najczęściej polegająca 
na  udostępnianiu informacji przez posiadane siatki kontaktów, oparta na osobistych relacjach 
poszczególnych pracowników. Brak jest wspólnych inicjatyw – Negatywna weryfikacja 
Hipotezy nr 14. 

• Brak współpracy, atmosfera, konkurencyjności – Negatywna weryfikacja Hipotezy nr 14. 

• Miasto powinno pełnić rolę koordynatora działań w zakresie rozwoju gospodarczego – 
Potrzebne jest Centrum Obsługi Inwestora, które pozwoli na realny wpływ miasta, na 
funkcjonowanie przedsiębiorców w Stalowej Woli. 

• Potrzebne jest utworzenie Centrum Obsługi Inwestora (COI) – wspólnego podmiotu, 
obsługującego przedsiębiorców i inwestorów na wielu płaszczyznach współpracy 
(proponowanie terenów i powierzchni inwestycyjnych, pomoc w pozyskaniu środków na rozwój 
działalności, pomoc w dotarciu do ekspertów np. rzecznik patentowy, ekspert ds. 
komercjalizacji rozwiązań, internacjonalizacji, wsparcie finansowe i organizacyjne w zakresie 
uczestnictwa w misjach gospodarczych, targach, wsparcie - „jedno okienko” przy zakładaniu 
działalności gospodarczej, fachowa wiedza prawna, podatkowa itd., promocja lokalnego 
biznesu na rynku ogólnopolskim i globalnym). Do utworzenia COI potrzebny jest: budynek, 
kadra – kompetentna i zaangażowana. Powstanie COI powinny poprzedzić wizyty osób 
kierujących ośrodkiem w parkach technologicznych i podobnych ośrodkach w celu 
podglądnięcia dobrych praktyk. 

• Potrzebna jest specjalna komórka do współpracy z przedsiębiorcami, której pracownicy 
potrafiliby odpowiednio rozmawiać z firmami i informowaliby innych urzędników  
o korzyściach płynących dla miasta od lokalnych firm. 

• Miasto posiada budynek „Perszing”, który po odpowiednim dostosowaniu mógłby stać się 
Centrum Obsługi Inwestora. Znajduje się w reprezentatywnym punkcie miasta, jednak z daleka 
od strefy przemysłowej. Sama architektura budynku jest skostniała, zamknięta – przeczy to 
obecnym trendom open space – otwartej, nowoczesnej przestrzeni biznesowej, brak parkingu. 

• Konieczna jest edukacja urzędników miasta, podnosząca jakość obsługi przedsiębiorców. 

• Odczuwa się niezbyt przyjazne nastawienie do przedsiębiorstw w urzędzie. 

• Urząd jest zamknięty. Przy realizacji dużych inwestycji samorząd nie konsultuje się z firmami, 
to dotyczy np. planów zagospodarowania. 

• Obserwuje się niezrozumienie przedsiębiorców. 

• W urzędzie potrzebna jest szybsza obsługa, większa otwartość na przedsiębiorców,  
a także lepsza komunikacja z przedsiębiorcami. Przedsiębiorcy chcą wiedzieć więcej  
o planach władz miasta, chcą uczestniczyć w konsultacjach pomysłów, planów. 

• Oczekiwana jest większa otwartość całego urzędu na przedsiębiorców. Obserwuje się też dość 
długi okres załatwiania spraw w urzędzie.  

• Potrzebne są środki na wsparcie IOB i wspomaganie finansowe firm w zakresie ekspansji na 
zewnątrz. 

• Należy dalej wspierać firmy B+R, gdyż stanowią one ogromny potencjał. 

• KUL i Politechnika Rzeszowska - niewykorzystany potencjał oddziałów uczelni! 

• Potrzebne jest wsparcie i doradztwo dotyczące wdrażania nowych, innowacyjnych produktów 
w dziedzinie: poprawy warunków środowiska (fatalne powietrze) oraz jakości życia (brak 
mieszkań, szczególnie dla młodych) – Negatywna weryfikacja Hipotezy nr 11. 

• Trzeba skupiać się nad rozwojem MŚP z kapitałem polskim, lokalne firmy to skarb.  

• Istotna jest współpraca, podwykonawcy, dbanie o pracownika (odpowiednie wynagrodzenie, 
jakość pracy). 

• Miasto powinno bardziej wciągnąć lokalne firmy w CSR (działania związane ze społeczną 
odpowiedzialnością biznesu)! – Negatywna weryfikacja Hipotezy nr 7. 



• W niewystarczającym stopniu realizowane są wydarzenia, integrujące wszystkich 
przedsiębiorców w mieście – Negatywna weryfikacja Hipotezy nr 14. 

• W niewystarczającym stopniu tworzone są możliwości skutecznej integracji osób i firm 
promujących produkty/usługi nawiązujące do kultury lasowiackiej – Negatywna weryfikacja 
Hipotezy nr 14. 

• Problemem jest niedopasowany rynek pracy. 

• Już w szkole młodzież powinna wiedzieć jakie są możliwości pracy – brak dopasowania 
kształcenia do rynku pracy. 

• Zagłębie miejsc pracy, ale niespójne z oczekiwaniami młodych ludzi. 

• Zagłębie miejsc pracy, studnia bez dna. 

• Pracodawcy ciągle szukają nowych pracowników – Pozytywna weryfikacja Hipotezy nr 8. 

• Wymagania rynku są rozbieżne z chęciami młodych, gro ofert pracy dotyczy produkcji  
i stanowisk nieatrakcyjnych dla mieszkańców. 

• W powiecie i regionie brakuje kadry technicznej, elektryków, itd. – Pozytywna weryfikacja 
Hipotezy nr 8. 

• Brak krawców w regionie Podkarpacia – Pozytywna weryfikacja Hipotezy nr 8. 

• Firmy ze strefy mają brak wykwalifikowanej kadry na swoje potrzeby, są tylko użytkownikami, 
nie angażują się w problemy miasta – Pozytywna weryfikacja Hipotezy nr 8. 

• Do tej pory nasze sztandarowe firmy ze strefy trwały w przeświadczeniu, że miasto to tylko 
podatki, które winni im płacić i szukanie pieniędzy w ich portfelach, na zasadzie „co miasto 
może mi zaoferować, oprócz podwyżek”. Jeśli firma bardzo dobrze się rozwija, nie potrzebuje 
miasta i w tym przekonaniu trwa. A tymczasem na naszym rynku, zetknie się ona z brakiem 
wykwalifikowanej kadry. Lokalna promocja jest w przypadku niżu demograficznego bardzo 
potrzebna – Pozytywna weryfikacja Hipotezy nr 8. 

• Środowisko (rodzice, dzieci) źle nastawia dziecko, odnośnie miejsc pracy. 

• Problemem jest motywacja pracowników. Jak uskrzydlić pracowników 50+ aby pracowali lepiej 
– uniwersytet drugiego wieku? 

• W mieście potrzebna jest budowa żłobków oraz ciekawa propozycja miejsc pracy dla matek 
wracających na rynek pracy. 

• Wiele osób - dobrych specjalistów, codziennie dojeżdża do pracy do np. Leżajska, czy Rzeszowa 
do „Doliny Lotniczej”. 

• Brak sprawnej komunikacji między miastami. 

• Na terenie strefy potrzeba nowych terenów inwestycyjnych. Obecnie ich brakuje. 

• Brak deweloperki, brak nowych mieszkań. 

• Nie ma dobrego hotelu, ani kawiarni, brak infrastruktury dla biznesu, trzeba wozić gości  
z zagranicy do Sandomierza i Rzeszowa. 

• Potrzebne jest wsparcie urzędu przy budowaniu szerokorozumianej infrastruktury w tym 
parkingów. 

• Ogromnym problemem, na który powinno zareagować miasto jest jakość usług medycznych, 
szczególnie dotyczy to Szpitala (konieczna restrukturyzacja). 

• Brak wyspecjalizowanego personelu służby zdrowia – pielęgniarki/lekarze, słaba jakość usług.   

• Wzrost cen nie pomaga przedsiębiorcom – Pozytywna weryfikacja Hipotezy nr 8. 

• Obserwowana jest walka o przetrwanie lokalnych mleczarni.  

• Potrzebne jest lokalne budowanie etosu przedsiębiorcy! Obecnie tego brakuje. 

• Potrzebna zmiana filozofii myślenia i działania na MIASTO TWÓRCZE. 
Ponadto, w kwietniu 2020 r. zwrócono się mailowo do przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu 

w Stalowej Woli, z prośbą o pisemne sformułowanie swoich przemyśleń i wniosków w kontekście 

przekazanych im wyników ankiety dla przedsiębiorców. Odpowiedzi udzielili przedstawiciele  

6 podmiotów, eksperci w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości: 

• Rzecznik prasowy Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., zarządzającego Stalowowolską 

Strefą Gospodarczą, 

• Manager inkubacji - "Platforma Startowa - Unicorn Hub", 

• 2 inspektorów, zatrudnionych w Urzędzie Miasta Stalowej Woli na stanowisku ds. promocji 

gospodarczej, 



• Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli, 

• Wicedyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A w Tarnobrzegu, zarządzającej 

podobszarem Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EUROPARK WISŁOSAN”, zlokalizowanym  

w Stalowej Woli, 

• Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli.  

Przesłane drogą mailową wnioski, przemyślenia oraz rekomendacje, wynikające z jednej strony  

z analizy danych uzyskanych w badaniu ankietowym, a z drugiej z własnych obserwacji i dialogu  

z przedsiębiorcami, prowadzonymi na bieżąco przez powyższe osoby, w ramach ich pracy 

zawodowej, prezentują się następująco: 

• Ankietowani przedsiębiorcy działają głównie w usługach i handlu. Reprezentacja przemysłu jest 

słabo zaakcentowana, a przecież przemysł jest kołem napędowym rozwoju miasta.  

W przeważającej części respondentami są mikro i mali przedsiębiorcy, silnie związani  

z lokalnym rynkiem stalowowolskim (firmy działające powyżej 5 lat, firmy rodzinne).  

• Respondenci, generalnie reprezentują firmy o dobrej kondycji finansowej i stabilnej sytuacji 

rynkowej (wiele z nich planuje wejść na inne rynki lub rozszerzyć swoją działalność), które nie 

odczuwają zagrożenia w swojej działalności – Pozytywna weryfikacja Hipotezy nr 5 i nr 6. 

• Stalowa Wola jako miejsce prowadzenia działalności i rozwoju jest oceniana wysoko. 

Przeważnie oceniano Stalową Wolę jako bardzo dobre i dobre miejsce dla biznesu: wysoka 

dostępność infrastruktury technicznej, dostępność komunikacyjna i transportowa, przyjazny 

klimat załatwiania spraw w urzędzie – Pozytywna weryfikacja Hipotezy nr 10. 

• Według respondentów czynniki otoczenia miasta, wpływające na rozwój firmy to: wysoki 

poziom usług telekomunikacyjnych, wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego, atrakcyjne 

ceny wynajmu nieruchomości, działające specjalne strefy ekonomiczne, przychylność 

społeczeństwa, sprawnie działające organy administracji i dostęp do informacji publicznej, 

nowe powierzchnie do prowadzenia działalności – Pozytywna weryfikacja Hipotezy nr 12. 

• Problemem wydaje się niedostateczny dostęp do informacji (środki pomocowe, zasoby 

nieruchomości, itp.) oraz dostępność pracowników – Pozytywna weryfikacja Hipotezy nr 8. 

• Możliwości wsparcia ze strony samorządu lokalnego są kluczowe lub bardzo istotne dla 

przedsiębiorców w następujących obszarach (czyli do wyraźnej poprawy przez samorząd SW): 

otrzymywanie informacji o dostępności środków unijnych, bezpłatne doradztwo, ulgi  

w podatkach lokalnych, wsparcie PUP, mocniejsza współpraca pomiędzy przedsiębiorcami oraz 

przedsiębiorcami, uczelniami i administracją, udział w targach, misjach zagranicznych, 

tworzenie wspólnych platform zakupowych i sprzedażowych, wspólne prowadzenie badań oraz 

wdrażanie nowych technologii. Są to więc w większości typowe oczekiwania ze strony mikro  

i małych firm, które wśród respondentów są w przewadze – Pozytywna weryfikacja Hipotezy 

nr 14 i nr 15. 

• Istnieje również duża przestrzeń do poprawy współpracy z lokalnymi instytucjami publicznymi  

i okołobiznesowymi, co przedsiębiorcy uważają za niezwykle istotne i są zainteresowani 

otrzymywaniem stosownych informacji od lokalnych władz w tej kwestii – Negatywna 

weryfikacja Hipotezy nr 14. 

• Na rozwój przedsiębiorczości w Stalowej Woli należy spojrzeć znacznie szerzej niż to sugerują 

wyniki przeprowadzonej ankiety, tzn. poprzez pryzmat wspierania rozwoju przemysłu jako 

działania miastotwórczego. Aby to zrealizować konieczne jest: 

✓ pozyskiwanie nowych terenów inwestycyjnych wraz z budową infrastruktury (najlepiej 

w części przemysłowej) łącznie z opracowywaniem MPZP, 

✓ budowanie pozostałej niezbędnej infrastruktury, 

✓ usprawnienia komunikacyjne – udrożnienie transportu (szczególnie budowa S74), 

✓ ściąganie dużych inwestorów kreujących w znaczący sposób lokalny rynek pracy mając 

na uwadze ich dywersyfikację, 

✓ dopasowanie kształcenia kadr pod potrzeby przemysłu, 

✓ rozwój centrów usług wspólnych, 



✓ budowa osiedli mieszkaniowych – system mieszkań pod wynajem, 

✓ rozwój oferty kulturalno-oświatowej i społecznej dla mieszkańców, 

✓ promocja Stalowej Woli jako ośrodka sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości, 

✓ zachęty podatkowe, 

✓ ścisła współpraca z instytucjami wspierania biznesu i specjalną strefą ekonomiczną. 

Realizacja powyższych działań spowoduje, że Miasto będzie się szybciej rozwijać (nastąpi 

ożywienie popytu, rozwój usług, handlu, kultury), poprawią się warunki życia mieszkańców, 

będą lepsze perspektywy dla młodzieży, aby zatrzymać jej odpływ i tym samym będą 

zapewnione kadry dla przemysłu. 

• Istnieje ogromna potrzeba niezależnego monitorowania poszczególnych przedsiębiorstw, 

działających na terenie stalowowolskiej strefy przemysłowej, a tym samym wprowadzenia 

rozwiązań umożliwiających ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i zmniejszanie poziomu 

hałasu. Działania te powinny dotyczyć ograniczenia zużycia energii finalnej we wszystkich 

sektorach na terenie Gminy, a co za tym idzie redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2. 

Osiągnięcie tego celu bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców. 

• Potrzebne jest wsparcie finansowe na rozwój dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

poprzez zwiększenie kapitału zwrotnego Funduszu Pożyczkowego i Funduszu Poręczeń 

Kredytowych, przeznaczonych na rozwój innowacji i nowoczesnych technologii. 

• Identyfikuje się potrzeby w zakresie: rozwoju uczelni wyższych poprzez wykorzystanie 

potencjału przemysłowego Stalowej Woli i zaplecza badawczo – naukowego uczelni, tworzenia 

przyjaznych oraz preferencyjnych warunków dla firm stawiających pierwsze kroki na rynku, 

zwiększenia konkurencyjności regionu poprzez kształtowanie klimatu innowacyjności  

i tworzenie warunków do efektywnego wspierania przedsiębiorstw, zorientowanych na 

stosowanie nowoczesnych technologii i stymulowanie współpracy ze środowiskiem naukowo-

badawczym – Negatywna weryfikacja Hipotezy nr 11. 

• Od kilku lat widzimy brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej, zostali starzy fachowcy,  

a młodzież opuszcza nasze miasto. Istniejące firmy stwarzają w miarę dobre warunki 

finansowe, lecz problemem jest brak odpowiedniej zachęty, aby ci młodzi zostali w Stalowej 

Woli. I tu potrzebne jest działanie władz miasta - przyciągnięcie młodych, dając im szansę na 

zdobycie mieszkania. Gdyby dzisiaj młodzi ludzie mieli taką szansę, nie musieliby wyjeżdżać za 

granicę. To jeden z przykładów, w którym kierunku miasto powinno iść – Pozytywna 

weryfikacja Hipotezy nr 8. 

• Innym problemem jest brak terenów dla inwestorów zagranicznych. Brak kontaktów 

międzynarodowych by pozyskać inwestorów. Konieczne jest przygotowanie terenów pod 

działalność gospodarczą, rozszerzenie granic miasta. Jest to kluczowe działanie dla pozyskania 

nowych podmiotów gospodarczych. 

• Innym tematem są tereny pod zabudowę domków jednorodzinnych. Są tereny prywatne  

w obrębie Stalowej Woli, które należy wykupić.  

• Bardzo ważnym problemem jest zatrudnienie kobiet i tu widzimy działanie władz miasta - 

zawarcie kontraktów z firmami zachodnimi, które są zainteresowane zlokalizowaniem  

zakładów dziewiarskich, szwalniczych na naszym terenie (np. nawiązanie kontaktów z firmami 

w Turcji). 

• Zakłady borykają się z otrzymaniem zamówień, każdy działa na własną rękę. Tutaj widzimy 

działanie Urzędu Miasta, który mógłby być gwarantem dla naszych firm w zawieraniu umów – 

tego w naszym środowisku nie ma. Wiele firm zachodnich potrzebuje takiego poparcia, gdyż 

nasz region nie jest znany w świecie. 

• Kolejnym problemem jest kształcenie dualne. Wiele się na ten temat mówi, lecz niewiele robi. 

Należy wejść już do szkół podstawowych i przedstawić młodym ludziom jakie zawody są 

potrzebne w naszym środowisku, przedstawić nie tylko dla tych młodych ludzi, ale również dla 

rodziców, którzy niejednokrotnie myślą stereotypowo o poszczególnych profesjach, pamiętają 

stare zakłady i ciężką pracę fizyczną . Od tamtych czasów wiele się zmieniło, nowe technologie, 



nowoczesne wyposażenie, inny system pracy. I to reprezentują nasze zakłady pracy. Trzeba 

wyjść naprzeciw i to nie tylko do młodzieży, ale również do pracodawców, aby byli 

zainteresowani kształceniem młodych ludzi (pomoc finansowa, zabezpieczenie młodzieży  

w odzież roboczą i ochronną, pomoc psychologiczna, możliwości zakupu nowych maszyn, 

nowych technologii itp.). Młodzież, która odbywa praktyki zawodowe w zakładach  

prywatnych, uczy się zawodu i po skończeniu praktyki jest w stanie samodzielnie pracować, 

wielu z nich podejmuje samodzielną działalność gospodarczą. 

• Bolączką środowiska biznesu jest też działalność kulturalno-oświatowa. Niewiele możemy 

zaproponować młodym ludziom z życia kulturalnego, co zachęciłoby ich do pozostania  

w Stalowej Woli.  

• Brakuje zainteresowania działalnością przedsiębiorców. Są zdani sami na siebie. Brakuje 

spotkań, wysłuchania problemów środowiska biznesu, co pozwoliłoby na przepracowanie wielu 

istotnych tematów – Negatywna weryfikacja Hipotezy nr 14. 

• Brak ochrony wyrobów firm zrzeszonych w Cechu. Niejednokrotnie sięga się po wykonawców  

z całego kraju, nie analizując lokalnych możliwości wykonawczych – Negatywna weryfikacja 

Hipotezy nr 14. 

• Podstawa rozwoju naszego miasta to związanie rodzin w tym środowisku, docenienie naszych 

możliwości, przekonanie młodych ludzi, by nie wyjeżdżali, by mogli liczyć na związanie rodzinne 

przez pracę, naukę, kulturę. 

• Następnym problemem są kontrole instytucji skarbowych, inspekcji pracy i innych. Pracodawca 

jest zobowiązany spełnić wszelkie zalecenia jakie są nakładane. Jednym z przykładów jest Urząd 

Dozoru Technicznego, który pobiera środki finansowe, nie dając nic w zamian. Niejednokrotnie 

zniechęca to do prowadzenia działalności gospodarczej, podobnie jak złe przepisy podatkowe, 

duże koszty ZUS, koszty certyfikacji, uprawnień itp. 

• Przedstawiciele Cechu są otwarci na współpracę i pomoc dla władz miasta w rozwoju naszego 

miasta. 

• Szybkie tempo zmian wymusza od przedsiębiorstw transformację w kierunku Przemysłu 4.0 

(automatyzacja, profesjonalizacja procesów, robotyzacja). 

• Biznes w dobie globalizacji, możliwości relokacji, podejmowania szybkich i skutecznych decyzji 

oczekuje od samorządu relacji Biznes – to – Biznes (samorząd Partnerem biznesowym). 

• Brak w strukturach Miasta „pomostu” pomiędzy strefami Inwestor/Biznes – Nauka – 

Samorząd,  podmiotu, który świadczy profesjonalne i kompleksowe wsparcie. 

• Brak komplementarnej oferty dla Biznesu skupionej w jednym podmiocie. 

• Brak kompetentnych i wąsko wyspecjalizowanych kadr do obsługi poszczególnych grup 

inwestorów, w tym zagranicznych. 

• Brak identyfikacji MIASTA OTWARTEGO NA BIZNES (logotyp, hasło przewodnie, budowanie 

marki). 

• Dalszy rozwój przedsiębiorczości uzależniony jest nie tylko od strategicznych inwestycji, ale 

również od dobrego klimatu dla gospodarki, poczucia wsparcia ze strony samorządu i instytucji 

otoczenia biznesu. 

• Problemem jest dywersyfikacja w obszarze miejskich instytucji otoczenia biznesu w Stalowej 

Woli (Funkcjonuje Stalowowolska Strefa Gospodarcza - StSG – w świadomości firm dawny 

Inkubator Technologiczny, w ramach StSG funkcjonuje Kuźnia Przedsiębiorczości. Oba te 

podmioty funkcjonują organizacyjne w strukturach Miejskiego Zakładu Komunalnego, który 

kojarzony jest z gospodarką komunalną miasta, a nie przedsiębiorczością i innowacjami. Zaś  

w strukturach Urzędu Miasta Stalowej Woli lub też poza jego strukturami nie funkcjonuje żadna 

komórka kompleksowego wsparcia biznesu). Tymczasem powoływanie Centrów Obsługi 

Inwestora w wielu polskich miastach to już standard. Istnieje zatem potrzeba uporządkowania 

systemu wsparcia biznesu w strukturze jednej jednostki, z przydzielonymi kompetencjami oraz 

jednolitą strategią komunikacji – STALOWOWOLSKIE CENTRUM BIZNESU (SCB). Powołanie  

w Stalowej Woli SCB  pozwoli rozwiązywać zdiagnozowane problemy w sposób kompleksowy  



i efektywny w zakresie m.in. obsługi inwestorów zagranicznych i krajowych, monitorowania 

procesu inwestycyjnego klientów SCB, doradztwa odbiorców inwestycji, prowadzenia baz 

danych miejskich ofert inwestycyjnych, działania na rzecz promocji oferty inwestycyjnej miasta 

w kraju i za granicą, współpracy z innymi takimi jednostkami i organizacjami. 

 

III PODSUMOWANIE WYNIKÓW WERYFIKACJI POSTAWIONYCH HIPOTEZ 

 

Poniższa tabela zawiera zestawienie postawionych hipotez wraz z informacją o wyniku ich weryfikacji. 

 

Lp. Hipoteza Sposób weryfikacji 

1 
H1: Główny rynek działania firm w Stalowej Woli to 
rynek lokalny. 

Hipoteza zweryfikowana NEGATYWNIE. 

2 
H2: Firmy ze Stalowej Woli posiadają przeważnie 
znaczny udział w rynku.  

Hipoteza zweryfikowana NEGATYWNIE. 

3 
H3: Główni konkurenci firm ze Stalowej Woli 
zlokalizowani są na terenie kraju. 

Hipoteza zweryfikowana POZYTYWNIE. 

4 
H4: W okresie ostatnich 5 lat wzrosła liczba klientów 
obsłużonych przez stalowowolskie firmy. 

Hipoteza zweryfikowana POZYTYWNIE. 

5 
H5: W perspektywie najbliższych lat firmy w Stalowej 
Woli nie zamierzają zawieszać lub likwidować swojej 
działalności. 

Hipoteza zweryfikowana POZYTYWNIE. 

6 
H6: Przedsiębiorstwa nie dostrzegają obecnie ryzyka 
utraty płynności finansowej. 

Hipoteza zweryfikowana POZYTYWNIE. 

7 
H7: Firmy w Stalowej Woli przeważnie aktywnie 
uczestniczą w lokalnych inicjatywach. 

Hipoteza zweryfikowana NEGATYWNIE. 

8 

H8: Za największe zagrożenie dla funkcjonowania firmy, 
przedsiębiorcy uznają wzrost kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej i niedostateczną dostępność 
pracowników.  

Hipoteza zweryfikowana POZYTYWNIE. 

9 
H9: Największe znaczenie dla firm ma zapewnienie 
dużego tempa wzrostu przedsiębiorstwa. 

Hipoteza zweryfikowana NEGATYWNIE. 

10 
H10: Przedsiębiorcy dobrze oceniają Stalową Wolę, 
jako miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Hipoteza zweryfikowana POZYTYWNIE. 

11 
H11: Przedsiębiorcy wysoko oceniają w Stalowej Woli, 
dostęp do wiedzy o innowacjach  
i nowych technologiach, niezbędnych do rozwoju firm. 

Hipoteza zweryfikowana NEGATYWNIE. 

12 

H12: Według przedsiębiorców dla rozwoju ich firmy i 
osiągnięcia sukcesu istotne znaczenie ma poziom 
świadczonych w Stalowej Woli usług 
telekomunikacyjnych. 

Hipoteza zweryfikowana POZYTYWNIE. 

13 
H13: Przedsiębiorcy, są zdania, iż władze Stalowej Woli 
mają życzliwy stosunek do firm. 

Hipoteza zweryfikowana POZYTYWNIE. 

14 
H14: Przedstawiciele środowiska biznesu wysoko 
oceniają poziom integracji/współpracy lokalnego 
środowiska przedsiębiorców w Stalowej Woli. 

Hipoteza zweryfikowana NEGATYWNIE. 

15 
H15: Dla przedsiębiorców istotne jest wsparcie ze 
strony samorządu w zakresie korzystania  
z ulg i zwolnień w podatkach lokalnych w Stalowej Woli. 

Hipoteza zweryfikowana POZYTYWNIE. 

16 
H16: Przedsiębiorcy nie są zainteresowani współpracą z 
lokalnymi instytucjami publicznymi w zakresie badań i 
wdrażania nowych technologii. 

Hipoteza zweryfikowana POZYTYWNIE. 

  

 


