
 

 

Ankieta dla przedsiębiorców 

Wpływ pandemii koronawirusa na prowadzenie biznesu 

 

1. Wielkość firmy 

  Mikro przedsiębiorca 

       Mały przedsiębiorca 

 Średni przedsiębiorca 

 Duży przedsiębiorca 

 

2. Liczba zatrudnionych osób  w Państwa firmie w styczniu 2020   

 

3. Liczba zatrudnionych osób  w Państwa firmie we wrześniu 2020   

 

4. Główna branża prowadzonej działalności  …………………………. 

 

 

5. W jaki sposób pandemia wpłynęła na Państwa działalność w okresie marzec-

czerwiec 2020? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź? 

 Zmniejszenie sprzedaży do 10% 
 Zmniejszenie sprzedaży do 20% 
 Zmniejszenie sprzedaży do 30% 
 Zmniejszenie sprzedaży do 50% 
 Zmniejszenie sprzedaży do 70% 

       Zmniejszenie sprzedaży pow. 70% 
       Brak wpływu 

 

6. W jaki sposób pandemia wpłynęła na Państwa działalność w okresie lipiec-wrzesień 

2020? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź? 

 Zmniejszenie sprzedaży do 10% 
 Zmniejszenie sprzedaży do 20% 
 Zmniejszenie sprzedaży do 30% 
 Zmniejszenie sprzedaży do 50% 
 Zmniejszenie sprzedaży do 70% 
 Zmniejszenie sprzedaży pow. 70% 
 Brak wpływu 

 

7. Jakie zagrożenia przewidywane na początku pandemii wpłynęły na Państwa 

działalność? Możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi. 



 

 
 Zmniejszenie produkcji 

 Redukcja etatów w firmie, (jeżeli tak to o ile w procentach 2020   
 Zagrożenie płynności firmy 
 Zatory płatnicze 
 Zerwanie łańcuchów dostaw 
 Brak regularnych dostaw kontrahentów 
 Zawieszenie działalności gospodarczej 

 

8. Jakich zagrożeń w związku z trwającą pandemią obawiają się Państwo w dalszym 

ciągu? Możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi. 

 
 Zmniejszenie produkcji 

 Redukcja etatów w firmie, (jeżeli tak to o ile w procentach 2020   
 Zagrożenie płynności firmy 
 Zatory płatnicze 
 Zerwanie łańcuchów dostaw 
 Brak regularnych dostaw kontrahentów 
 Zawieszenie działalności gospodarczej 

 

9. Czy Państwa firma skorzystała z form wsparcia oferowanych przez rząd w ramach 
tarczy antykryzysowej? Możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi. 
 
 zwolnienie ze składek ZUS 
 odroczenie płatności podatków 
 dofinansowanie przestojowego 
 dofinansowanie ochrony miejsc pracy (FGŚP) 
 dofinansowanie wynagrodzeń z urzędu pracy 
 pożyczka z urzędu pracy 
 pomoc płynnościowa z BGK 
 pomoc ze środków Marszałka Województwa Podlaskiego 
 pomoc oferowana przez Miasto Łomża 
 inne formy, jakie …………………………….. 
 firma nie skorzystała z żadnych form wsparcia 

 
10. Czy oferowana pomoc rządu spełniła Państwa oczekiwania? Jeżeli tak, to w jakim 

zakresie? 
 
 Tak. Proszę wskazać w jakim zakresie? ……………………………………………… 
 
 Nie. Proszę wskazać w jakim zakresie? ……………………………………………… 
 
 
 
 
 

 



 

11. Czy w kontekście uzyskanej pomocy potrzebna jest dodatkowa pomoc samorządu 
 
 Tak. Proszę wskazać w jakim zakresie? …………………………………………….. 

 
       Nie.  

 

12. Jak oceniacie Państwo wpływ pandemii na przewidywane wyniki finansowe na koniec 

roku 2020? 

 

 Wyniki finansowe będą gorsze, ale trudno jest je obecnie oszacować 

       Wyniki finansowe będą gorsze o 30% w stosunku do założeń  

       Wyniki finansowe będą gorsze o 50% w stosunku do założeń 

       Wyniki finansowe będą gorsze w stosunku do założeń o % 

       Wyniki finansowe będą lepsze w stosunku do założeń o % 

       Nie wpłynie na wynik finansowy  

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 


