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Platforma E. Czynniki prawne 
 
W tabeli 1 (35). odpowiedz na pytania dotyczące zjawisk charakteryzujących twoje 

otoczenie dalsze. Pytania obejmują czynniki prawne. Odpowiedzi wymagają od ciebie 
doświadczenia, a niektóre dokładnych danych na temat sektora, w którym działasz.  

Odpowiedz na wszystkie pytania może zająć trochę czasu, ale nie rezygnuj! Nawet 
odpowiedź udzielona „na wyczucie” jest lepsza niż jej brak. Tylko wówczas otrzymasz 
odpowiedź, czym charakteryzuje się otoczenie dalsze, w którym działa twoja firma. 

 
Tabela 1 (35). Czynniki prawne 

Nr Czynnik prawny Odpowiedzi 

nie ma takiej możliwości  

niskim  

umiarkowanym  

wysokim  

W jakim stopniu twoja firma może wykorzystać w zatrudnianiu 
personelu elastyczne formy zatrudnienia? 
 

w pełni  

1. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 7.3. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

umowa na czas określony  

umowa na okres próbny  

umowa o pracę sezonową  

umowa na zastępstwo  

umowa o pracę tymczasową  

leasing pracowniczy  

czasowe wypożyczenie personelu  

umowa o dzieło  

umowa zlecenia  

umowa agencyjna  

telepraca lub praca w domu  

kontrakt menedżerski  

job-sharing  

co-working  

system zadaniowy  

Jakie elastyczne formy zatrudnienia pracowników są 
szczegółowo opisane w Kodeksie Pracy lub innych 
obowiązujących przepisach prawnych? 
 

roboty publiczne  

2. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 7.3.  

nie ma takiej możliwości  

niskim  

umiarkowanym  

wysokim  

W jakim stopniu twoja firma może kształtować wynagrodzenia 
pracowników w zależności od sytuacji ekonomicznej 
przedsiębiorstwa? 
 

w pełni  

3. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 9.2.5. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
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zdecydowanie negatywny  

negatywny  

nie ma wpływu  

pozytywny  

Jak wysokość płacy minimalnej wpływa na kształtowanie 
wysokości płac w twojej firmie? 
 

zdecydowanie pozytywny  

4. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 9.1. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

zdecydowanie nieprzejrzyste  

nieprzejrzyste  

umiarkowanie przejrzyste  

przejrzyste  

Jak oceniasz przejrzystość przepisów prawnych, regulujących 
działalność firmy w twoim sektorze? 
 

zdecydowanie przejrzyste  

5. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 9.2.5. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

0%  

1–3%  

4–6%  

7–9%  

Jaki jest udział kosztów zewnętrznej pomocy prawnej na temat 
funkcjonowania w twoim sektorze w całości kosztów 
prowadzenia działalności? 
 

powyżej 10%  

6. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 9.2.5. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

 obecnie w przyszłości 

indywidualna 
działalność 

  

spółka cywilna   

spółka jawna   

spółka 
komandytowa 

  

spółka z .o.o.   

spółka akcyjna   

Jaką formę prawną posiada twoje przedsiębiorstwo obecnie, a 
jaką powinno posiadać w przyszłości (od 2 do 5 lat)? 
 

żadna  
z powyższych 

  

7. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 9.2.5. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

zdecydowanie negatywny  

negatywny  

nie ma wpływu  

pozytywny  

8. 
 

Jak oceniasz możliwość zatrudniania obcokrajowców w twoim 
przedsiębiorstwie? 
 

zdecydowanie pozytywny  

 Wyjaśnienie: Rozdział 9.2.5. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

zdecydowanie negatywny  

negatywny  

nie ma wpływu  

pozytywny  

9. 
 

Jak oceniasz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej 
poza granicami kraju w ramach sektora, w którym działa twoja 
firma? 
 

zdecydowanie pozytywny  

 Wyjaśnienie: Rozdział 9.2.5. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

2007  10. 
 

Oszacuj lub sprawdź dokładną liczbę, ile aktów prawnych i 
przepisów wykonawczych (ustaw, rozporządzeń itp.) musi 

2008  
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2009  

2010  

przestrzegać twoja firma, aby prowadzić działalność w swoim 
sektorze? 
 

2011  

 Wyjaśnienie: Rozdział 9.2.5. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 


