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Szanowni Państwo,

Ankieta dotyczy bieżącej sytuacji biznesu w Polsce i jego nastrojów wobec
sytuacji gospodarczej wywołanej przez koronawirusa.

Zebrane dane zostaną poddane szczegółowej, fachowej analizie – posłużą
Radzie Przedsiębiorczości i jej poszczególnym członkom do dialogu ze stroną
rządową ws. udzielania biznesowi pożądanego wsparcia. Wyniki ankiety
będziemy też szeroko komunikować medialnie, aby głos biznesu był możliwie
najlepiej słyszalny.
 
Zwracam się do Państwa również z uprzejmą prośbą o niepozostawianie pytań
bez odpowiedzi, gdyż tylko właściwie wypełniona ankieta pomoże nam
skutecznie bronić interesy biznesu. 
 

Z poważaniem, 

dr Sławomir Dudek
Główny Ekonomista Pracodawców RP
koordynator Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej
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1. W jakiej branżybranży działa Państwa firma/organizacja (dominująca branża)?*

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, RybactwoRolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, Rybactwo

PrzemysłPrzemysł - Działalność produkcyjna

PrzemysłPrzemysł - Górnictwo

PrzemysłPrzemysł - Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

BudownictwoBudownictwo

UsługiUsługi - Handel i dystrybucja

UsługiUsługi - Transport i logistyka

UsługiUsługi - Turystyka, hotele i restauracje

UsługiUsługi - Usługi finansowe, banki, ubezpieczenia, fintech

UsługiUsługi - Usługi dla biznesu, doradztwo, szkolenia, IT

UsługiUsługi - Zdrowie, medycyna, farmacja

UsługiUsługi - Usługi dla ludności (kosmetyczne, fryzjerskie, itp.)

Usługi - Usługi - Inne

Inne (podaj jakie)
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2. W jakich obszarach/relacjachW jakich obszarach/relacjach prowadzą Państwo działalność? (można wskazać więcej

niż jedną odpowiedź)

*

Usługi B2B (Biznes-Biznes)

Sprzedaż B2B (Biznes-Biznes)

Usługi B2C (Biznes-Konsument)

Sprzedaż B2C (Biznes-Konsument)

Inne (podaj, jakie)

3. Jaka jest forma prawna Państwa działalnościforma prawna Państwa działalności?*

jednoosobowa działalność gospodarcza

inne formy

 1 (w ogóle nie
importuję/eksportuję) 2 3 - 50% 4

5 (bardzo dużo
importuję/eksportuję)

Import

Eksport

4. Czy firma prowadzi działalność eksportową lub importowądziałalność eksportową lub importową?*

5. W jakim województwiewojewództwie zarejestrowana jest działalność firmy?*

6. Jaka jest liczba osób zatrudnionychliczba osób zatrudnionych w Państwa firmie?*

Samozatrudnienie (nikogo nie zatrudniam)

Od 1 do 9 osób

Od 10 do 49 osób

Od 50 do 249 osób

Więcej niż 250
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7. Jak państwo oceniają ogólną kondycję swojej firmy?kondycję swojej firmy? (zaznacz suwakiem odpowiedź lub

wpisz w okienko)

*

0 - bardzo źle 5 - ani źle ani dobrze 10 - bardzo dobrze

8. Jak państwo oceniają ogólną kondycję całej gospodarki? kondycję całej gospodarki? (zaznacz suwakiem odpowiedź

lub wpisz w okienko)

*

0 - bardzo źle 5- ani źle ani dobrze 10 - bardzo dobrze

9. Jak zmienią/zmieniły się przychodyprzychody w bieżącym miesiącu w porównaniu do
analogicznego miesiąca roku poprzedniego? (zaznacz suwakiem % lub wpisz w okienko)

*

-100% (spadną) 0 100% i więcej (wzrosną)

10. Jak zmieni się zatrudnieniezatrudnienie w bieżącym miesiącu w porównaniu do
analogicznego miesiąca roku poprzedniego? (zaznacz suwakiem % lub wpisz w okienko)

W przypadku samozatrudnienia, prosimy wpisać 0

*

-100% (spadną) 100% i więcej (wzrosną)

4



 
1

(zdecydowanie
nie / nie
dotyczy) 2 (nie) 3 4 (tak)

5
(zdecydowanie

tak)

Zamknięcie / zawieszenie
działalności na
skutek wprowadzonych
ograniczeń administracyjnych

Spadek popytu krajowego

Spadek popytu zagranicznego

Zakłócenia w łańcuchu dostaw
(m.in. problemy z
zaopatrzeniem)

Absencja pracowników związana
z korzystaniem z dodatkowego
zasiłku opiekuńczego

Kwarantanna lub choroba
pracowników

Zamknięcie granic państw,
wymiany handlowej

Opóźnienia w płatnościach od
klientów / kontrahentów

Blokada środków na rachunku
VAT/przedłużające się zwroty
podatku VAT

Inne (podaj jakie)

11. Jakie są przyczyny trudnościprzyczyny trudności Państwa firmy
(proszę o odpowiedź na każdy wariant - jeżeli dany czynnik nie dotyczy Państwa firmy proszę wybrać "zdecydowanie nie

/ nie dotyczy")

*
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12. Czy napotykają Państwo na jakieś problemy przy wnioskowaniu o pomocproblemy przy wnioskowaniu o pomoc
przewidzianą w Tarczy antykryzysowej? (można wskazać więcej niż jedną odpowiedź)

*

Nadmiar biurokracji

Niejasność przepisów

Brak wsparcia ze strony urzędników

Uznaniowość decyzji

Długie oczekiwanie na decyzję/przyznanie środków

Brak problemów

Inne bariery związane z korzystaniem z Tarcz Antykryzysowych (podaj jakie)

 Nie dotyczy / Nie
planuję Planuję skorzystać

Wystąpiłem z
wnioskiem Skorzystałem

Zwolnienie ze składek
ZUS (100% dla mikro i
50% dla małych firm)

Odroczenie składek
płatnych do ZUS

Świadczenie
postojowe dla osób
prowadzących
działalność
gospodarczą

Pożyczka dla
mikroprzedsiębiorców
ze środków Funduszu
Pracy

13. Z którego z wymienionych rozwiązań Tarcz Antykryzysowych Państwo
skorzystali lub planują skorzystać?
(jeżeli dany instrument nie obejmuje Państwa firmy proszę zaznaczyć "nie dotyczy")

proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym wierszu

*
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Dofinansowanie
części kosztów
wynagrodzeń dla
swoich pracowników
oraz należnych od
tych wynagrodzeń
składek na
ubezpieczenia
społeczne dla mikro i
MŚP (z Funduszu
Pracy)

Dofinansowanie do
pensji swoich
pracowników dot.
przestoju
ekonomicznego i
obniżonego wymiaru
czasu pracy
(Funduszu
Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych)

Odroczenie płatności
podatków

Umorzenie zaległości
podatkowej

 Nie dotyczy / Nie
planuję Planuję skorzystać

Wystąpiłem z
wnioskiem Skorzystałem

przestojem
ekonomicznym:

obniżonym
wymiarem czasu:

14. Jeżeli Państwa firma planuje lub skorzystała z  dofinansowania do pensji
swoich pracowników dot. przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu
pracy (Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych), to w jaki procent
załogi objętych jest
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15. Czy skorzystali Państwo lub planują skorzystać z instrumentów finansowychinstrumentów finansowych
Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)PFR) - (Tarcza Finansowa), instrumentów Banku
Gospodarstw Krajowego (BGKBGK) lub Agencji Rozwoju Przemysłu (ARPARP)

*

Tak

Nie
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 Nie dotyczy /
Nie planuję

Planuję
skorzystać

Wystąpiłem
z wnioskiem Skorzystałem

[PFR] Pomoc finansowa przewidziana w
Tarczy Finansowej

[ARP] Pożyczka obrotowa finansująca
wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

[ARP] Pożyczka obrotowa na finansowanie
deficytu w kapitale obrotowym

[ARP] Leasing operacyjny z karencją w
spłacie dla klientów sektora transportu
drogowego

[BGK] Gwarancje de minimis dla MŚP

[BGK] Gwarancje z Funduszu Gwarancji
Płynnościowych dla średnich i dużych firm

[BGK] Dopłaty do oprocentowania
kredytów bankowych

[BGK] Gwarancje Biznesmax dla MŚP

16. Z których instrumentów finansowychinstrumentów finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju (PFRPFR),
Banku Gospodarstw Krajowego (BGKBGK) lub Agencji Rozwoju Przemysłu (ARPARP)
skorzystali Państwo lub planują skorzystać?
(jeżeli dany instrument nie obejmuje Państwa firmy proszę zaznaczyć "nie dotyczy")

proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym wierszu

*
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17. Jeżeli planują Państwo skorzystać lub skorzystali z Tarczy Finansowej PFRTarczy Finansowej PFR,
to z jakich instrumentów:

Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm oraz MŚP

Tarcza Płynnościowa PFR dla Dużych Firm

Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm

Tarcza Kapitałowa PFR dla Dużych Firm
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1

(zdecydowanie
nie / nie
dotyczy) 2 (nie) 3 4 (tak)

5
(zdecydowanie

tak)

Zawieszanie działalności 

Redukcję zatrudnienia 

Zmniejszenie produkcji

Zmniejszenie pensji lub
rozłożenie w czasie

Opóźnienia bądź anulowanie
zamówień dokonywanych przez
klientów

Zmiana działalności firmy (np.
rozpoczęcie innej produkcji)

Uruchomienie instrumentów
wsparcia płynności finansowej
dostępnych komercyjnie

Opóźnienie w płatnościach do
klientów

Inne (podaj jakie)

18. Jakie działania w związku z negatywnym wpływem koronawirusadziałania w związku z negatywnym wpływem koronawirusa na
prowadzoną działalność gospodarczą przewidują lub wprowadzili
Państwo? (proszę o odpowiedź na każdy wariant - jeżeli dany czynnik nie dotyczy Państwa firmy proszę wybrać

"zdecydowanie nie / nie dotyczy")

*
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19. Jak Państwa zdaniem zmienią się przychodyprzychody w nadchodzącym miesiącu w
relacji do analogicznego miesiąca roku poprzedniego? (zaznacz suwakiem % lub wpisz w

okienko)

*

-100% (spadną) 0 100% i więcej (wzrosną)

20. Jak zmieni się zatrudnieniezatrudnienie w nadchodzącym miesiącu w porównaniu do
analogicznego miesiąca roku poprzedniego? (zaznacz suwakiem % lub wpisz w okienko)

W przypadku samozatrudnienia prosimy wpisać 0

*

-100% (spadnie) 0 100% i więcej (wzrośnie)

21. Ile czasu firma jest w stanie zachować płynność finansowąpłynność finansową?*

Firma w tym momencie utraciła płynność finansową

Do 2 tygodni

Maksymalnie 1 miesiąc

Pomiędzy 1 a 3 miesiące

Pomiędzy 3 a 6 miesięcy

Powyżej 6 miesięcy
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1

(zdecydowanie
nie) 2 3 4

5
(zdecydowanie

tak)

Outsourcing procesów
wewnętrznych 

Zróżnicowanie źródeł dostaw

Cyfryzacja usług zewnętrznych

Rozwój kanałów sprzedaży on-
line

Cyfryzacja usług wewnętrznych

Wprowadzenie procedur
zarządzania kryzysem w firmie

Większa elastyczność w
sposobach organizacji pracy (np.
praca zdalna, zmianowość, itp.)

Stosowanie elastycznych form
zatrudnienia (np. umowa
zlecenia, umowa na czas
określony, dzieło, itp.)

Inne (podaj jakie)

22. Jakie zmiany w działalności firmyzmiany w działalności firmy może przynieść ́ obecna sytuacja, jakie
nowe rozwiązania i procedury wdrażacie lub zamierzacie wdrożyć ́? (proszę o

odpowiedź na każdy wariant - jeżeli dane działanie nie dotyczy Państwa firmy proszę wybrać "zdecydowanie nie")

*

23. Jak oceniają Państwo odporność swojej firmy na kryzysy? Czy
wykorzystujecie Państwo obecnie zgromadzone dzięki działalności w ciągu
ostatniego roku oszczędności do finansowania firmy?

24. Strona pracodawców zgłosiła wiele postulatów, które nie znalazły się wwiele postulatów, które nie znalazły się w
uchwalonych dotychczas Tarczach Antykryzysowych.uchwalonych dotychczas Tarczach Antykryzysowych. Które z nich Państwa
zdaniem są przydatne? (proszę o odpowiedź na każdy wariant - jeżeli dany wariant nie dotyczy Państwa

firmy proszę wybrać "W ogóle nie przydatne")

*
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 W ogóle nie
przydatne

Mało
przydatne

Średnio
przydatne Przydatne

Bardzo
przydatne

Określenie i zapewnienie
odpowiednich środków
pomocowych dla podmiotów
leczniczych

Obniżenie klina podatkowo-
składkowego (narzuty na
wynagrodzenia)

Poszerzenie zakresu umorzenia
składek dla średnich i dużych firm
(tych w złej sytuacji
ekonomicznej)

Likwidacja zakazu handlu w
niedzielę

Uwolnienie VAT na split-payment i
szybsze zwroty VAT

Rozszerzenie możliwości
stosowania metody kasowej w
rozliczaniu VAT na wszystkie
kategorie podatników

Zawieszenie wpłat na PPK w 2020
r., a nie tylko odroczenie

Przesunięcie terminu wykupu
obligacji korporacyjnych
wyemitowanych przed 1 marca
2020 roku na okres do 30 września

Umożliwienie wszystkim firmom
do tego zmuszonym,
wprowadzenia przestoju
ekonomicznego lub obniżonego
wymiaru czasu pracy oraz
zagwarantowanie wyższych dopłat
do wynagrodzeń

Uelastycznienie czasu pracy i
dłuższe okresy rozliczeniowe

Zwiększenie limitów przy
umowach o pracę na czas
określony
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25. Oprócz wymienionych w poprzednim pytaniu jakiego rozwiązania zabrakło wjakiego rozwiązania zabrakło w
Tarczach antykryzysowychTarczach antykryzysowych, a Państwa zdaniem jest niezbędne dla poprawy
funkcjonowania przedsiębiorstw i utrzymania miejsc pracy?

26. Kiedy zakładają Państwo poprawe ̨ sytuacji i powro ́t do normalnej
działalnos ́ci biznesowej?

*

Pocza ̨tek czerwca

Pocza ̨tek lipca

Początek sierpnia

Po ́z ́niej

Trudno powiedziec ́

27. Jakie obawyJakie obawy mają Państwo co do przyszłości gospodarczej?*

Polityka protekcjonizmu (bariery w

handlu międzynarodowym,

faworyzowanie firm narodowych)

Mniejsza konkurencyjność polskich firm

na rynku międzynarodowym

Znaczący wzrost roli Państwa w

gospodarce

Wzrost podatków dla firm w

konsekwencji redukcji zadłużenia

zaciągniętego na programy pomocowe

Ciągły stan zagrożenia pandemią, kolejne

fale zachorowań

Inne (podaj, jakie)

28. Dodatkowy komentarzDodatkowy komentarz do aktualnej i przyszłej
sytuacji Państwa przedsiębiorstwa, branży, gospodarki.
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