
 

1. Czy Pani/Pana Jednostka wspiera rozwój przedsiębiorczości? Proszę zaznaczyć 

właściwą odpowiedź: 

Zdecydowanie 

NIE 

Nie Ani Tak ani 

Nie 

Tak Zdecydowanie 

Tak 

    x 

Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest negatywna (Zdecydowanie NIE lub NIE) proszę przejść do 

pytania nr 3. 

2. Proszę wskazać za pomocą jakich działań i/lub instrumentów Pani/Pana Jednostka 

wspiera rozwój przedsiębiorczości. 

Corocznie sporządzane sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-

2023. 

Pomiar takich wskaźników jak np.: Inicjatywy podejmowane przez Gminę Nysa na rzecz 

wsparcia przedsiębiorczości, Inicjatywy dedykowane wsparciu inwestycji, Inicjatywy na rzecz 

rozwoju i promowania lokalnych usług, Działania w zakresie promocji gospodarczej i 

turystycznej. 

Proszę przejść do pytania nr 4. 

3. Proszę wskazać przyczyny dla których Pani/Pana Jednostka nie wspiera rozwoju 

przedsiębiorczości: …………………………………………………………………….……… 

Proszę przejść do pytania nr 9. 

4. Czy Pani Pana Jednostka mierzy efektywność i/lub skuteczność podejmowanych 

działań/zastosowanych instrumentów w zakresie wspierania rozwoju 

przedsiębiorczości? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

Zdecydowanie 

NIE 

Nie Ani Tak ani 

Nie 

Tak Zdecydowanie 

Tak 

    x 

Jeśli odpowiedź na pytanie nr 4 jest negatywna (Zdecydowanie NIE lub NIE) proszę przejść do 

pytania nr 6. 

5. Proszę wskazać za pomocą jakich narzędzi/metod Pani/Pana Jednostka mierzy 

efektywność i/lub skuteczność podejmowanych działań w zakresie wspierania rozwoju 

przedsiębiorczości: Monitoring wskaźników realizacji celów strategicznych „Strategii 

Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023”. 

6. Czy Pani/Pana Jednostka mierzy koszty transakcyjne związane ze wspieraniem rozwoju 

przedsiębiorczości? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

Zdecydowanie 

NIE 

Nie Ani Tak ani 

Nie 

Tak Zdecydowanie 

Tak 

 X    

Jeśli odpowiedź na pytanie nr 6 jest negatywna (Zdecydowanie NIE lub NIE) proszę przejść do 

pytania nr 8. 

7. Proszę wskazać przykładowe rodzaje kosztów transakcyjnych związanych ze 

wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości przez Pani/Pana Jednostkę: ............................... 

8. Jaki jest cel wspierania rozwoju przedsiębiorczości przez Pani/Pana Jednostkę? Proszę 

zaznaczyć tylko jedną właściwą odpowiedź: 

a) Tworzenie korzystnych warunków do podejmowania i wykonywania działalności 

gospodarczej; 
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b) Pomoc publiczna dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorców; 

c) Pozyskiwanie dużych inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy; 

d) Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w regionie; 

e) Inny, proszę wskazać jaki: ……………………………………………………………… 

9. Czy w otoczeniu Pani/Pana Jednostki występują instytucje nieformalne, których celem 

jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i/lub ochrona mechanizmu konkurencji w 

zamówieniach publicznych? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

Zdecydowanie 

NIE 

Nie Nie wiem Tak Zdecydowanie 

Tak 

    x 

Jeśli odpowiedź na pytanie nr 9 jest negatywna lub Nie wiem to proszę przejść do pytania nr 14. 

10. Proszę wskazać przykładowe nieformalne instytucje występujące w otoczeniu 

Pani/Pana Jednostki, których celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i/lub 

ochrona mechanizmu konkurencji w zamówieniach publicznych:  Ruch Rozwoju 

Regionu, Nyska Regionalna Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Nyskich 

11. Czy Pani/Pana Jednostka współpracuje z nieformalnymi instytucjami w zakresie 

podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości 

i/lub ochrony mechanizmu konkurencji w zamówieniach publicznych? Proszę 

zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

Zdecydowanie 

NIE 

Nie Nie wiem Tak Zdecydowanie 

Tak 

 x    

Jeśli odpowiedź na pytanie nr 11 jest negatywna lub Nie wiem to proszę przejść do pytania nr 14. 

12. Czy Pani/Pana Jednostka uzyskuje korzyści ze współpracy z nieformalnymi instytucjami w 

zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości 

i/lub ochrony mechanizmu konkurencji w zamówieniach publicznych? Proszę zaznaczyć 

właściwą odpowiedź. 

Zdecydowanie 

NIE 

Nie Nie wiem Tak Zdecydowanie 

Tak 

     

13. Proszę wymienić przykładowe wspólne działania podejmowane z nieformalnymi 

instytucjami mające na celu wspieranie przedsiębiorczości i/lub ochronę mechanizmu 

konkurencji w zamówieniach publicznych: ……………………………………………………. 

Proszę przejść do pytania nr 15. 

14. Proszę wymienić przyczyny, dla których Pani/Pana Jednostka nie współpracuje z 

nieformalnymi instytucjami w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości i/lub 

ochrony mechanizmu konkurencji w zamówieniach publicznych:  nie było propozycji ze 

strony nieformalnych instytucji w tym zakresie  

Proszę przejść do pytania nr 16. 

15. Proszę wymienić korzyści jakie uzyskuje Pani/Pana Jednostka ze współpracy z 

nieformalnymi instytucjami w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości i/lub 

ochrony mechanizmu konkurencji w zamówieniach publicznych:…………………….. 
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16. Czy Pani/Pana Jednostka wspiera ochronę mechanizmu konkurencji w zamówieniach 

publicznych? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

Zdecydowanie 

NIE 

Nie Nie wiem Tak Zdecydowanie 

Tak 

   X  

Jeśli odpowiedź na pytanie nr 16 jest negatywna lub Nie wiem to proszę przejść do pytania nr 21. 

17. Proszę wskazać za pomocą jakich instrumentów i/lub działań Pani/Pana Jednostka 

wspiera ochronę mechanizmu konkurencji w zamówieniach publicznych: określenie 

warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w sposób, który 

nie narusza konkurencji  

18. Czy Pani/Pana Jednostka na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego każdorazowo ocenia konsorcjum przetargowe zawarte 

pomiędzy uczestniczącymi w postepowaniu wykonawcami w świetle art. 6 ust. 1 pkt 7 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. 

poz. 184, 1618, 1634)? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

Zdecydowanie 

NIE 

Nie Nie wiem Tak Zdecydowanie 

Tak 

   X  

19. Czy Pani/Pana Jednostka na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego bada czy startujący w danym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego wykonawcy nie zawarli porozumienia ograniczającego 

konkurencję? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

Zdecydowanie 

NIE 

Nie Nie wiem Tak Zdecydowanie 

Tak 

   X  

20. Czy Pani/Pana Jednostka na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego bada czy startujący w danym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego wykonawcy nie nadużywają pozycji dominującej, jeśli na 

danym rynku występuje tylko kilku dużych wykonawców? Proszę zaznaczyć właściwą 

odpowiedź. 

Zdecydowanie 

NIE 

Nie Nie wiem Tak Zdecydowanie 

Tak 

   X  

21. Czy Pani/Pana Jednostka mierzy koszty transakcyjne związane z prowadzonymi 

postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego? Proszę zaznaczyć właściwą 

odpowiedź. 

Zdecydowanie 

NIE 

Nie Nie wiem Tak Zdecydowanie 

Tak 

 X    

Jeśli odpowiedź na pytanie nr 21 jest negatywna lub Nie wiem to proszę przejść do pytania nr 23. 

22. Proszę wskazać jakie rodzaje kosztów transakcyjnych są związane z prowadzonymi 

postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych w Pani/Pana Jednostce: ……….. 

23. Jaki model zarządzania publicznego występuje w Pani/Pana Jednostce? Proszę 

zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

a) Model nowego zarządzania publicznego; 

b) Model administrowania publicznego; 

c) Model zarządzania relacjami w organizacjach publicznych; 

d) Model współrządzenia publicznego; 
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e) Model nowej służby publicznej; 

f) Model innowacyjnego zarządzania publicznego; 

g) Inny, proszę wskazać jaki: Model administrowania publicznego z elementami modelu 

współzarządzania publicznego. 

24. Proszę wskazać zalety występującego w Pani/Pana Jednostce modelu zarządzania 

publicznego: Trudne do określenia. 

25. Proszę wskazać wady występującego w Pani/Pana Jednostce modelu zarządzania 

publicznego: Trudne do określenia. 

METRYCZKA 

Do jakiej grupy organów administracji publicznej 

należy Pani/Pana Jednostka: 

a) Administracja samorządowa;  

b) Administracja rządowa- centralna; 

c) Administracja terenowa.  

Ile działań wspierających rozwój przedsiębiorczości 

zrealizowała Pani/Pana Jednostka w 2016 roku? 

d) 0 

e) 1-2 

f) 3-6 

g) 7-10 

h) powyżej 10 działań 

Jaka była wartość finansowa udzielonego przez 

Pani/Pana Jednostkę wsparcia na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości w 2016 roku? 

a) 0 zł 

b) do 100 000 zł 

c) między 100 001 a 250 000 zł 

d) między 250 001 a 1 000 000 zł  

e) powyżej 1 000 000 zł  

Z iloma nieformalnymi instytucjami współpracowała 

Pani/Pana Jednostka w 2016 roku w zakresie wspierania 

rozwoju przedsiębiorczości i/lub ochrony mechanizmu 

konkurencji w zamówieniach publicznych? 

a) 0 

b) 1 - 2 

c) 3 - 4 

d) 5 – 6 

e) 7 i więcej 

Ile postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 

dostawy, usługi, roboty budowlane prowadziła 

Pani/Pana Jednostka w 2016 roku? 

a) 0 

b) 1-3 

c) 4-6 

d) 7-9 

e) 10 i więcej 

W ilu postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawy, usługi, roboty budowlane 

oceniała Pani/Pana Jednostka czy mechanizm 

konkurencji w zamówieniach publicznych nie został 

naruszony przez Wykonawców (dotyczy roku 2016)? 

a) 0 

b) 1-3 

c) 4-6 

d) 7-9 

e) 10 i więcej 

Ile zawiadomień do Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów o potencjalnym 

naruszeniu mechanizmu konkurencji przez 

wykonawców w prowadzonych postepowaniach o 

udzielenie zamówienia publicznego w 2016 roku 

zgłosiła Pani/Pana Jednostka? 

a) 0 

b) 1-3 

c) 4-6 

d) 7-9 

e) 10 i więcej 

Od ilu lat posiadają Państwo obecny model zarządzania 

publicznego? 

a) poniżej 1 roku 

b) od 1 roku do 3 lat 

c) powyżej 3 lat 

 


