
ANKIETA
Wstępna ocena poziomu innowacyjności przedsiębiorstw

(ankieta dotyczy stanu przedsiębiorstwa w 2013 r.)

Nazwa fi rmy
Stanowisko osoby wypełniającej formularz
Kontakt (e-mail, tel.)
Charakter działalności przedsiębiorstwa 
Profi l przedsiębiorstwa
Usługi Produkcja

1. ZATRUDNIENIE I ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
Proszę podać łączną liczbę zatrudnionych osób:
• ogółem w tym kobiet

Stanowiska kierownicze (liczba):
• ogółem w tym kobiet

Wykształcenie:
• doktoranckie: ogółem w tym kobiet

• wyższe: ogółem w tym kobiet

• ponadgimnazjalne: ogółem w tym kobiet

• gimnazjalne: ogółem w tym kobiet

• podstawowe: ogółem w tym kobiet

Zasięg działalności przedsiębiorstwa:
regionalny

ogólnopolski

międzynarodowy

szachu
Stamp

initiator:Maryla.Zalikowska@mediaregionalne.pl;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:3268298d35361d4faf24879c0615da79



2. INNOWACYJNOŚĆ
Czy w roku 2013 fi rma wdrożyła innowację:
• technologiczną (jaką? Proszę opisać)

Proszę podać, czy ta innowacja była na skalę:       krajową, czy       międzynarodową

• produktową (jaką? Proszę opisać)

Proszę podać, czy ta innowacja była na skalę:       krajową, czy       międzynarodową

• organizacyjną (jaką? Proszę opisać)

Proszę podać, czy ta innowacja była na skalę:       krajową, czy       międzynarodową

• marketingową (jaką? Proszę opisać)

Proszę podać, czy ta innowacja była na skalę:       krajową, czy       międzynarodową

Kto osobiście odpowiadał za najważniejszą innowację w przedsiębiorstwie (np. kierow-
nik projektu, pomysłodawca, główny specjalista itp.) – proszę podać imię i nazwisko oraz 
stanowisko 



Czy przedsiębiorstwo uzyskało w ostatnim roku prawa własności intelektualnej:
• prawa autorskie (czego dotyczą)

• wzory użytkowe (czego dotyczą)

• znaki towarowe (czego dotyczą)

• patenty (czego dotyczą)

• wnioski patentowe (czego dotyczą)

• nabyte technologie (czego dotyczą) 

• własne oryginalne rozwiązania techniczne (czego dotyczą)

Czy przedsiębiorstwo prowadzi własną działalność badawczo-rozwojową (bez uwzględ-
nienia laboratoriów przewidzianych prawem)

tak nie

Czy przedsiębiorstwo zleca prace badawcze na zewnątrz:
tak nie



Czy w roku 2013 przedsiębiorstwo prowadziło współpracę z podmiotami zewnętrznymi 
w zakresie innowacji:
• dostawcami (na czym ona polegała?)

• odbiorcami (na czym ona polegała?)

• uczelniami wyższymi (na czym ona polegała?)

• placówkami naukowymi (na czym ona polegała?)

• stowarzyszeniami branżowymi (na czym ona polegała?)

• jednostkami transferu technologii (na czym ona polegała?)

• fi rmami doradczymi (na czym ona polegała?)

• inne (na czym ona polegała?)



Czy fi rma współpracuje z zagranicznymi partnerami w zakresie innowacyjności 
tak nie

3. EKSPORT I WYNIKI FINANSOWE
Jak zmieniły się przychody ze sprzedaży w 2013 r. względem roku 2012 (w proc.)

Jaka część przychodów przedsiębiorstwa w 2013 roku pochodziła z eksportu (w proc.)

Jak zmieniły się kapitały własne przedsiębiorstwa w 2013 roku względem roku 2012 (w proc.)

Podpis osoby reprezentującej przedsiębiorstwo 
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