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Potencjał F. Zasoby rzeczowe 
 
W tabeli 1 (8). odpowiedz na pytania dotyczące zasobów rzeczowych w twojej 

firmie. Odpowiedzi wymagają od ciebie doświadczenia, a niektóre z nich dokładnych 
danych na temat zasobów rzeczowych twojej firmy.  

Poszukanie danych na wszystkie pytania może zająć trochę czasu, ale nie rezygnuj! 
Nawet gdy odpowiesz „na wyczucie”, to lepiej, niż gdy pozostawisz puste pole. Tylko 
wówczas otrzymasz charakterystykę potencjału konkurencyjnego twojej firmy w zakresie 
zasobów rzeczowych. 

W każdym pytaniu wybierz tylko jedną odpowiedź. 
 

Tabela 1 (8). Zasoby rzeczowe 

Nr Element zasobów rzeczowych Odpowiedzi 

bardzo niski  

niski  

umiarkowany  

wysoki  

Jak oceniasz poziom podstawowego wskaźnika struktury 
aktywów w twojej firmie? 
 

bardzo wysoki  

1. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 5.2. i Rozdział 6.3. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

bardzo niski  

niski  

umiarkowany  

wysoki  

Jak jest stopień zamortyzowania środków trwałych 
będących w posiadaniu twojej firmy? 
 

bardzo wysoki  

2. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 5.3.6. i Rozdział 6.3. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

bardzo niski  

niski  

umiarkowany  

wysoki  

Jak ocenisz poziom wskaźnika produktywności środków 
trwałych w twojej firmie? 
 

bardzo wysoki  

3. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 5.3.6. i Rozdział 6.3. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

bardzo niski  

niski  

umiarkowany  

wysoki  

Jak ocenisz poziom technicznego uzbrojenia pracy w twojej 
firmie? 
 

bardzo wysoki  

4. 
 

Wyjaśnienie: Więcej na ten temat znajdziesz w rozdziale 5.3.6. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

zdecydowanie nie  

nie  

5. 
 

Czy posiadasz określoną strategię inwestycyjną w zakresie 
odtwarzania i rozwoju posiadanych środków trwałych? 
 

trudno powiedzieć  



www.konkurencyjniprzetrwaja.pl  

 

 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Difin, Olaf Flak, Grzegorz Głód. 
Możesz korzystać z narzędzi diagnozowania konkurencyjności firmy zachowując zapis na temat praw autorskich. 

Wykorzystanie narzędzi do celów doradczych lub szkoleniowych dla osób trzecich wymaga zgody Autorów. 

2 

tak  

zdecydowanie tak  

Wyjaśnienie: Rozdział 5.3.6. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

zdecydowanie nie  

nie  

trudno powiedzieć  

tak  

Czy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie 
zakupu środków trwałych dokonujesz oceny finansowej 
takiego projektu? 
 

zdecydowanie tak  

6. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 5.3.6. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

zdecydowanie nie  

nie  

trudno powiedzieć  

tak  

Czy w twojej firmie są stosowane zasady związane z 
filozofią Total Productive Maintenance? 
 

zdecydowanie tak  

7. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 5.3.6. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

bardzo niskie  

niskie  

umiarkowane  

wysokie  

Jakie są koszty części zamiennych i komponentów 
niezbędnych do właściwej eksploatacji posiadanych 
urządzeń technicznych w twojej firmie? 
 

bardzo wysokie  

8. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 4.4.1. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

zdecydowanie nie  

nie  

trudno powiedzieć  

tak  

Czy w twojej firmie występują liczne tzw. wąskie gardła 
powodujące nieefektywne wykorzystanie posiadanych 
środków trwałych? 
 

zdecydowanie tak  

9. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 5.3.6. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

zdecydowanie nie  

nie  

trudno powiedzieć  

tak  

Czy posiadane przez twoją firmę gruntu i nieruchomości są 
właściwie wykorzystane? 
 

zdecydowanie tak  

10. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 5.3.6. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

bardzo niskie  

niskie  

umiarkowane  

11. 
 

Jak oceniasz zużycie moralne (ekonomiczne) posiadanych 
środków trwałych? 
 

wysokie  



www.konkurencyjniprzetrwaja.pl  

 

 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Difin, Olaf Flak, Grzegorz Głód. 
Możesz korzystać z narzędzi diagnozowania konkurencyjności firmy zachowując zapis na temat praw autorskich. 

Wykorzystanie narzędzi do celów doradczych lub szkoleniowych dla osób trzecich wymaga zgody Autorów. 

3 

bardzo wysokie  

Wyjaśnienie: Rozdział 5.3.6. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

bardzo niski  

niski  

umiarkowany  

wysoki  

 Jak ocenisz stopień realizacji  programów z zakresu 
modernizacji i ulepszania środków trwałych w twojej firmie? 
 

bardzo wysoki  

12. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 5.3.6. i Rozdział 6.3. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 


