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INFORMACJE
O BADANIU

CEL

PRÓBA

Głównym celem badania było poznanie
problemów oraz potrzeb podmiotów działających w obszarze
tzw. czasu wolnego na terenie Warszawy.

Celowa – ankieta została wysłana do podmiotów
działających terenie Warszawy w obszarze tzw.
czasu wolnego, tj. do przedsiębiorstw/ instytucji
działających w gastronomii, kulturze, sporcie i
rekreacji oraz turystyce.
Zgromadzono 154 ankiety.

Zakres tematyczny: zmiany w prowadzonej działalności, skala
zmian w przychodach, powrót do działalności, korzystanie z
tarcz antykryzysowych, ocena rozwiązań zaproponowanych w
ramach tarcz antykryzysowych, straty poniesione w wyniku
wprowadzonych obostrzeń, kontynuacja działalności, potrzeby
w zakresie wsparcia prowadzonej działalności.

TERMIN
10-26 czerwca 2020 r.

TECHNIKA
Ankieta internetowa (CAWI) dystrybuowana pocztą
elektroniczną*.

WYKONAWCA
Biuro Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy

Ze względu na zaokrąglenia wartości po przecinku w niektórych przypadkach dane na wykresach mogą się nie sumować do 100 proc.
*Kwestionariusz przygotowano na podstawie ankiety opracowanej przez Małopolski Instytut Kultury na potrzeby realizacji badania „Małopolska kultura. Starty i problemy podmiotów działających w sektorze kreatywnym w Małopolsce
w związku z pandemią COVID-19”.

Informacje o badaniu
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PODSUMOWANIE

Zmiany w prowadzonej działalności
Sytuacja epidemiczna związana z wirusem COVID-19 spowodowała, że
wiele podmiotów działających w obszarze tzw. czasu wolnego wprowadziła
zmiany w funkcjonowaniu w czasie epidemii. Podmioty te zmuszone były
do podjęcia różnorodnych działań, które umożliwiłyby im działalność w
warunkach wzmożonych obostrzeń i ograniczeń w obsłudze klientów.
W przypadku 59% podmiotów zmiany wiązały się przede wszystkim z
przełożeniem realizacji projektów i zadań, znaczącym ograniczeniem
działalności (55%) oraz przerwaniem realizacji już rozpoczętych projektów
czy zadań (52%).

Niecała połowa podmiotów była lub jest zmuszona zrezygnować z
planowanych działań (49%), w 45% przypadków zaś zawiesić swoją
działalność. Na zmianę formatu i zakresu prowadzanych działań wskazało
36% podmiotów. Część podmiotów musiała lub będzie zmuszona
ograniczyć (35%) lub zaprzestać (32%) współpracy z osobami pracującymi
na zlecenie lub freelancerami. Z redukcją zatrudnienia musiało lub zmierzy
się 13% organizacji.

Podsumowanie

Inne działania, które podmioty podejmowały lub będą musiały podjąć (8%)
to m.in. poszukiwania środków finansowych, rezygnacja z wynajmu lokali,
przeniesienie działań do Internetu czy ograniczenie czasu pracy
pracowników).
W przypadku tylko 1% podmiotów sytuacja epidemiczna nie wpłynęła na
prowadzoną działalność.

59%

55%

52%

przełożenie realizacji
projektów

znaczące ograniczenie
działalności

przerwanie realizacji już
rozpoczętych działań
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Skala zmian w przychodach

Powrót do działalności

Biorąc pod uwagę typ badanych podmiotów (instytucje i organizacje
działające w obszarze tzw. czasu wolnego, prowadzące działalność
usługową) istotna jest skala zmian wiążących się z wpływem epidemii i
związanych z nią obostrzeń na wysokość przychodów.

Trudności, z jakimi muszą lub będą musiały mierzyć się podmioty uczestniczące w
badaniu, wiążą się m.in. z oceną możliwości powrotu do działalności sprzed czasu
epidemii.

Zdecydowana większość podmiotów biorących udział w badaniu
odnotowała zmiany w przychodach w ramach prowadzonej działalności.
Żaden z podmiotów nie wskazał, że w czasie sytuacji epidemicznej i
wprowadzonych w związku z nią obostrzeń, odnotowano wzrost dochodów.
W przypadku tylko 3% podmiotów (5 podmiotów) nie zanotowano ani
spadku dochodów, ani ich wzrostu.
Zdecydowana większość badanych organizacji (90%) odnotowała spadek
przychodów w analizowanym okresie (luty-kwiecień). Ponad połowa
podmiotów (51%) określiło zmiany w przychodach na poziomie wyższym niż
75% - w tej grupie najwięcej było organizacji pozarządowych oraz sektor
MŚP (mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa) – odpowiednio po 30% i
27%.
Nieco więcej niż co piąty podmiot wskazał, że spadek przychodów wyniósł
między 51 a 75%. Spadek przychodów z tego przedziału najbardziej odczuły
instytucje publiczne (24%) i organizacje pozarządowe (22%).

Podsumowanie

Żadna z badanych organizacji nie wskazała, że nie uda się jej wznowić działalności.
Dla 45% podmiotów powrót najprawdopodobniej będzie bardzo trudny i
długotrwały. Z kolei prawie 1/3 organizacji dostrzega trudności, z którymi będzie
trzeba się zmierzyć, ale poradzenie sobie z nimi nie powinno zająć zbyt wiele
czasu (32%).
W przypadku 12% podmiotów dotychczasowa działalność szybko i sprawnie
powinna wrócić do normy. Prawie co dziesiąta organizacja nie wie czego należy
się spodziewać i miała problem w określeniu jak długo zajmie jej powrót do
realizacji działań (9%).

45%

powrót będzie bardzo trudny i długotrwały

32%

powrót będzie trudny, ale nie powinien zająć dużo czasu
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Korzystanie z rozwiązań tzw. tarcz antykryzysowych
Aby wspomóc funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w Polsce wprowadzono
tzw. tarcze antykryzysowe. W ramach trzech* tarcz zaproponowano szereg
rozwiązań skierowanych do osób prowadzących jednoosobową działalność
gospodarczą/ freelancerów, sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. W skład tych
rozwiązań wchodzą m.in. różnego rodzaju świadczenia i dofinansowania do
działalności, zwolnienia z opłat, wydłużenie bądź zmiana terminów opłat czy
realizacji zobowiązań, preferencyjne warunki finansowania oraz pożyczki.
Ponad połowa badanych podmiotów skorzystała lub zamierza skorzystać z
rozwiązań zaproponowanych w ramach tzw. tarcz antykryzysowych (51%) – 79
podmiotów. W grupie tej znalazły się przede wszystkim organizacje pozarządowe
(50% wszystkich organizacji pozarządowych biorących udział w badaniu) oraz sektor
MŚP (83% wszystkich MŚP biorących udział w badaniu). Na skorzystanie z tarcz
zdecydowały się także wszystkie: spółdzielnie (2 podmioty), przedsiębiorstwa
społeczne (6 podmiotów) oraz freelancerzy/ jednoosobowe działalności
gospodarcze (12 osób).
Z kolei 49% podmiotów (75) nie skorzystało z rozwiązań zaproponowanych w
ramach tarcz, przy czym 44% nie ma możliwości, aby otrzymać tę pomoc,
natomiast 5% podmiotów nie skorzystało i nie zamierza tego zrobić. Z tarcz nie
skorzystały lub nie mogły skorzystać przede wszystkim instytucje publiczne
samorządowe lub rządowe (84% wszystkich organizacji publicznych biorących
udział w badaniu) oraz inne typ prowadzonej działalności (67% wszystkich innych
typów organizacji biorących udział w badaniu).
*badanie realizowane było przed wejściem w życie ustawy wprowadzającej „Tarczę
antykryzysową 4.0” – w ankiecie uwzględniono wyłącznie rozwiązania z tarcz: 1.0, 2.0 oraz 3.0.

Podsumowanie

DOFINANSOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI, ŚWIADCZENIA
Jednym z rozwiązań zaproponowanych w ramach trzech tzw. tarcz antykryzysowych
były różnego świadczenia oraz dofinansowania działalności. Wśród podmiotów,
które korzystały lub zamierzają skorzystać z tarcz, 35% organizacji korzystających z
tarcz, zdecydowało się na skorzystanie z 3-miesięcznego dofinansowania
wynagrodzenia pracowników przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru
czasu pracy.
28% organizacji zgłaszających się po pomoc z tarcz, planuje lub już skorzystały z
dofinansowania postojowego, zaś 27% – z dofinansowania części kosztów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Z żadnego z rozwiązań związanych z otrzymaniem środków finansowych nie
skorzystało 28% podmiotów, które w jakikolwiek sposób korzystały z rozwiązań z
tarcz.
ZWOLNIENIA Z OPŁAT, UMORZENIE OPŁAT
W przypadku rozwiązań związanych z umorzeniem lub zwolnieniem z opłat,
najwięcej podmiotów zdecydowało się na skorzystanie ze zwolnienia z opłacania
składek ZUS (72% spośród wszystkich podmiotów, które skorzystały lub skorzystają z
rozwiązań). Na umorzenie w całości lub w części, odroczenie płatności, rozłożenie na
raty należności z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości jednostek
samorządu terytorialnego zdecydowało się 18% podmiotów korzystających z tarcz.
Inne formy wsparcia związane ze zwolnieniem lub umorzeniem opłat były wybierane
rzadziej i nie uzyskały więcej niż po 10% wskazań.
19% podmiotów korzystających z tarcz nie skorzystała lub nie skorzysta ze zwolnień
lub umorzeń opłat.
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Korzystanie z rozwiązań tzw. tarcz antykryzysowych
ZMIANA TERMINÓW OPŁAT, SKŁADANIA DOKUMENTÓW, REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ

PREFERENCYJNE WARUNKI FINANSOWANIA

W przypadku zmian w terminach opłat bądź składania dokumentów najczęściej
wybieranym rozwiązaniem było odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty
należności z tytułu składek ZUS. Na taką formę wsparcia zdecydowało się 24%
podmiotów korzystających z tarcz. Opcję 3-miesięcznego zawieszenia spłaty umów
z ZUS (umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty lub odroczeniu terminu płatności)
wybrało z kolei 11% organizacji, które zgłosiły się po pomoc w ramach tarcz.

W ramach wsparcia oferowanego w zakresie preferencyjnych warunków
finansowania wybierane były przede wszystkim tarcze finansowe Polskiego
Funduszu Rozwoju – dla Mikrofirm (22% podmiotów, korzystających ze wsparcia)
oraz dla Małych i Średnich Firm (11% podmiotów, korzystających ze wsparcia). W
mniejszym zakresie organizacje decydowały się na możliwość uzyskania
gwarancji zabezpieczeń spłat kredytu (3% podmiotów, korzystających ze
wsparcia).

Wśród wszystkich podmiotów, które mogły lub zamierzają skorzystać ze wsparcia
oferowanego w ramach trzech tarcz, aż 57% organizacji nie skorzystało z żadnego z
rozwiązań wydłużających terminy płatności czy realizacji zobowiązań.
POŻYCZKI
Jedną z oferowanych form wsparcia w ramach trzech tarcz były różnego rodzaju
pożyczki skierowane do poszczególnych grup przedsiębiorców czy organizacji.
Pożyczka, z której najchętniej korzystały badane podmioty oferowała
dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów
działalności gospodarczej (22% podmiotów korzystających z tarcz).
Mikroprzedsiębiorcy mogli skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki, również
finansowanej ze środków Funduszu pracy (19% organizacji korzystających z
pomocy). Z kolei na unijne dofinansowanie dla sektora MŚP zdecydowało się 4%
podmiotów zgłaszających się po wsparcie w ramach tarcz.

Ze wsparcia w formie pożyczek nie skorzystało 60% podmiotów, które w jakikolwiek
sposób korzystało lub planujących skorzystać z tarcz antykryzysowych.

Podsumowanie

INNE FORMY WSPARCIA

Inne formy pomocy wskazywane przez podmioty korzystające z tarcz, to przede
wszystkim brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji
podatkowych PIT za 2019 r. (10% podmiotów korzystających ze wsparcia). 8%
organizacji zgłaszających się po pomoc w ramach tarcz, skorzystało z możliwości
wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości przez Radę Gminy, 5% zaś
z odliczenia strat z 2020 r. od dochodu za 2019 r.

72%

35%

28%

zwolnienie z opłacania
składek ZUS

3-miesięczne dofinansowanie
wynagrodzeń pracowników

świadczenia postojowe
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Ocena rozwiązań zaproponowanych w ramach tarcz

Straty poniesione w wyniku wprowadzonych obostrzeń

Ponad połowa podmiotów (52%), które wzięły udział w badaniu oceniła i
skorzystała z tarcz antykryzysowych, stwierdziła, że pomoc ta w niewielkim stopniu
rozwiązuje ich problemy. Z kolei 14% organizacji stwierdziło, że rozwiązania z tarcz
w żadnym stopniu nie pomogło im funkcjonować w czasie epidemii.

Straty, jakie w wyniku epidemii i wprowadzonych obostrzeń zostały poniesione
przez podmioty biorące udział w badaniu, wiążą się przede wszystkim ze spadkiem
dochodów.

Co czwarty podmiot ocenił stopień pomocy jako średni (25%). W przypadku 7%
organizacji wsparcie z tarcz okazało się zaspokajać ich potrzeby w stopniu dużym
lub bardzo dużym.
Podmioty wskazywały, że oferowana pomoc była za mała w stosunku do potrzeb.
Należy zauważyć, że badane organizacje w dużej mierze utrzymują się ze sprzedaży
usług (np. sprzedaż biletów, organizacja wycieczek czy konferencji) – zatem im
bardziej rygorystyczne ograniczenia w przemieszczaniu się ludności, czy dłużej
trwające obostrzenia w dostępie do różnych form aktywności mieszkańców, tym
mniejsze wpływy i dochody ze sprzedaży usług.

Dla prawie połowy podmiotów wprowadzone obostrzenia w przemieszczaniu się i
prowadzeniu działalności, jak również strach mieszkańców przed
rozprzestrzenianiem się wirusa spowodowały straty finansowe (48%). Prawie 30%
podmiotów musiało ograniczyć swoją działalność lub ją tymczasowo zawiesić (29%),
natomiast prawie co piątą organizację sytuacja epidemiczna zmusiła do odwołania
działań (19%). Problemem okazało się również spadek lub całkowita utrata klientów
(19%) oraz konieczność dostosowania działań do wymogów sanitarnych (12%),
wiążących się z kolejnymi nakładami finansowymi, takimi jak zakup środków
ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji, maseczki) oraz wynajem większej
powierzchni sal, tak aby móc zachować wymóg 2-metrowego odstępu.

Kontynuacja działalności

66%

Podsumowanie

66% podmiotów, które skorzystały z tarcz oceniają
rozwiązania w nich zaproponowane jako pomocne
w niewielkim bądź żadnym stopniu.

Większość badanych podmiotów oceniła, że bez wsparcia z zewnątrz może
utrzymać obecny potencjał prowadzenia działalności do 6 miesięcy (69%). Wśród
tych organizacji największą grupę stanowią podmioty, które byłyby w stanie
utrzymać się dłużej niż 1 miesiąc, ale nie dłużej niż 3 miesiące – 25%. Z kolei dłużej
niż 6 miesięcy byłoby w stanie funkcjonować 12% organizacji.
Wśród badanych podmiotów znalazły się również takie, które bez wsparcia będą
musiały zrezygnować z prowadzenia działalności. Organizacje te stanowiły 5%
wszystkich badanych podmiotów. Nieco więcej niż co piaty podmiot miała trudność
z określeniem tego, jak długo mogłaby kontynuować swoją działalność bez
wsparcia z zewnątrz (22%).
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Potrzeby w zakresie wsparcia prowadzonej działalności

Uwagi i komentarze

Z analizy potrzeb zgłaszanych przez podmioty biorące udział w badaniu wynika, że
najważniejszym czynnikiem, który może sprzyjać powrotowi do działalności sprzed
epidemii są różnego rodzaju dofinansowania. Taką potrzebę zgłosiła prawie połowa
podmiotów (47%).

Podmioty wskazywały na problem we wprowadzeniu do swojej działalności
wymogów sanitarnych. Jest to o tyle istotne, że nie zastosowanie się do wymogów
wprowadzonych przez resort zdrowia, grozi nie tylko sankcjami finansowymi, ale
także mniejszą liczbę klientów obawiających się o swoje zdrowie. Organizacje
postulowały o opracowanie zasad funkcjonowania w razie wystąpienia sytuacji
kryzysowych (takich, jak epidemia, czy atak terrorystyczny). Pojawiły się również
postulaty o zmianę zasad współpracy między miastem a organizacjami (zwłaszcza w
odniesieniu do kwestii wynajmu pomieszczeń czy rozliczania umów).

W mniejszym stopniu, podmioty oczekiwałyby umożliwienia im korzystania z
wynajmowanych przez nich obiektów na preferencyjnych warunkach (16%) lub takiej
zmiany wprowadzonych obostrzeń, które pozwoliłyby na realizację działań (15%). Co
dziesiąta organizacja wskazała, że pomocne byłoby wsparcie merytoryczne (jasne
zasady współpracy, wprowadzanych zmian w rozliczaniu umów, większa elastyczność
w realizacji umów – 10%).
Na brak potrzeby wsparcia wskazało 3% badanych podmiotów. Dla 6% podmiotów
istotne jest informowanie o aktualnym stanie epidemicznym – dotyczy to zarówno
udzielania informacji podmiotom o przysługującym ich możliwościach i
rozwiązaniach, jak również promowania Polski i Warszawy wśród mieszkańców jako
miejsca bezpiecznego i zabezpieczonego pod względem rygoru sanitarnego.

Wskazywano także, że dość dużym obciążeniem w powrocie do dotychczasowego
funkcjonowania jest brak informacji na temat ram czasowych, czy też kolejnych
etapów odmrażania gospodarki. Utrudnieniem w radzeniu sobie ze skutkami
epidemii było także zbyt długie rozpatrywanie wniosków o pomoc lub też brak
możliwości skorzystania z tej pomocy przez niektóre jednostki prawne (np.
fundacje). Z kolei wśród pomysłów, które mogłyby sprzyjać w utrzymaniu
działalności, pojawiły się głosy o utrzymywaniu dopłat do wkładu własnego do
dotacji oraz prolongacie środków na inwestycje.

Wsparcia w postaci okołomiejskiej informacji - np. kampanii zachęcającej do powrotu
do aktywności kulturalnych, zapewniającej o bezpieczeństwie w instytucjach.

Promocja Polski na arenie międzynarodowej jako kraju atrakcyjnego i bezpiecznego.

Podsumowanie
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WYNIKI
BADANIA

Zmiany w prowadzonej działalności
Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną są lub byli Państwo zmuszeni...
odsunąć bądź przełożyć realizację projektów lub zadań

59%

znacząco ograniczyć działalność

55%

przerwać realizację rozpoczętych projektów lub zadań

52%

zrezygnować z planowanych projektów lub zadań

49%

zawiesić prowadzenie działalności

45%

zmienić format i zakres realizowanych projektów lub zadań

36%

ograniczyć współpracę z osobami pracującymi na zlecenie lub freelancerami

35%

zaprzestać planowania działań w związku z niepewnością

32%

zaprzestać współpracy z osobami pracującymi na zlecenie lub freelancerami

29%
13%

przeprowadzić redukcję zatrudnienia
zmienić profil prowadzonej działalności
zrezygnować z prowadzenia działalności

10%

5%

inne działania
działalność naszego podmiotu nie zmieniła się

8%
1%

KOMENTARZ
W przypadku 59% podmiotów zmiany wiązały się przede
wszystkim z przełożeniem realizacji projektów i zadań,
znaczącym ograniczeniem działalności (55%) oraz
przerwaniem realizacji już rozpoczętych projektów czy
zadań (52%).
Niecała połowa podmiotów była lub jest zmuszona
zrezygnować z planowanych działań (49%), w 44%
przypadków zaś zawiesić swoją działalność. Na zmianę
formatu i zakresu prowadzanych działań wskazało 36%
podmiotów. Część musiała lub będzie zmuszona
ograniczyć (35%) lub zaprzestać (32%) współpracy z
osobami pracującymi na zlecenie lub freelancerami. Z
redukcją zatrudnienia musiało lub zmierzy się 13%
organizacji.
Inne działania, które podmioty podejmowały lub będą
musiały podjąć (8%) to m.in. poszukiwania środków
finansowych, rezygnacja z wynajmu lokali, przeniesienie
działań do Internetu czy ograniczenie czasu pracy
pracowników).
W przypadku tylko 1% podmiotów sytuacja epidemiczna
nie wpłynęła na prowadzoną działalność.
Dane nie sumują się do 100 proc., ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
N=154
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Skala zmian w przychodach
Proszę wskazać - orientacyjnie - skalę zmian w przychodach z prowadzonej działalności w okresie luty-marzec-kwiecień 2020 r.
w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.
bez zmian

spadek przychodów o 25% lub mniej

3%

5%

spadek przychodów między 26 a 50%

12%

spadek przychodów między 51 a 75%

22%

spadek przychodów powyżej 75%

inna

nie dotyczy (brak przychodów - np. korzystanie wyłacznie
z dotacji pulicznych lub grantów)

51%

1%

KOMENTARZ
Zdecydowana większość podmiotów biorących udział w
badaniu odnotowała zmiany w przychodach w ramach
prowadzonej działalności. Żaden z podmiotów nie wskazał,
że w czasie sytuacji epidemicznej i wprowadzonych w
związku z nią obostrzeń, odnotowano wzrost dochodów. W
przypadku tylko 3% podmiotów (5 podmiotów) nie
zanotowano ani spadku dochodów, ani ich wzrostu.
Zdecydowana większość badanych organizacji (90%)
odnotowała spadek przychodów w analizowanym okresie
(luty-kwiecień). Ponad połowa podmiotów (51%) określiło
zmiany w przychodach na poziomie wyższym niż 75% - w tej
grupie najwięcej było organizacji pozarządowych oraz sektor
MŚP (mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa) –
odpowiednio po 30% i 27%.
Nieco więcej niż co piąty podmiot wskazał, że spadek
przychodów wyniósł między 51 a 75%. Spadek przychodów z
tego przedziału najbardziej odczuły instytucje publiczne
(24%) i organizacje pozarządowe (22%).

7%
N=154
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Powrót do działalności
Jak oceniają Państwo przyszłość swojej działalności po epidemii?

nie wznowimy dotychczasowej działalności

0%

wznowienie dotychczasowej działalności będzie
bardzo długotrwałe i trudne

45%

wznowienie dotychczasowej działalności może
okazać się trudne, ale nie powinno zająć dużo
czasu

32%

działalność szybko i sprawnie wróci do normy

obecna sytuacja nie wpłynęła na naszą
działalność

trudno powiedzieć

12%

1%

9%

KOMENTARZ
Trudności, z jakimi muszą lub będą musiały mierzyć się
podmioty uczestniczące w badaniu, wiążą się m.in. z oceną
możliwości powrotu do działalności sprzed czasu epidemii.
Żadna z badanych organizacji nie wskazała, że nie uda się jej
wznowić działalności.
Dla 45% podmiotów powrót najprawdopodobniej będzie
bardzo trudny i długotrwały. Z kolei prawie 1/3 organizacji
dostrzega trudności, z którymi będzie trzeba się zmierzyć, ale
poradzenie sobie z nimi nie powinno zająć zbyt wiele czasu
(32%).
W przypadku 12% podmiotów dotychczasowa działalność
szybko i sprawnie powinna wrócić do normy. Prawie co
dziesiąta organizacja nie wie czego należy się spodziewać i
miała problem w określeniu jak długo zajmie jej powrót do
realizacji działań (9%).

N=154
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Powrót do działalności – cytaty
Będzie o tyle trudna, że plan działalności kulturalnej został zmieniony do
końca roku, mamy też rozmaite niespójne wytyczne z urzędów, zarządzeń i
nie wiemy dokładnie co nas obowiązuje (obostrzenia).

Po zdjęciu wszystkich obostrzeń powinniśmy wrócić do
prowadzenia zajęć w normalnym trybie.

Specyfika działalności - organizacja wyjazdów dla firm i na
zamówienie może spowodować, iż nasza działalność nie
będzie możliwa przez rok lub dłużej

Przeniesienie naszych aktywności do Internetu
jest tylko częściowo możliwe.

Wszystko będzie zależało od sytuacji epidemicznej w nowym roku szkolnym. Jeśli
we wrześniu nie ulegnie ona zmianie, istnieje ryzyko całkowitego zakończenia
naszej działalności. Nie możemy istnieć bez bezpośredniego kontaktu z klientem.

Trudnością jest - brak świadomości społecznej dotyczącej
koronawirusa i nakręcanie przez media spirali paniki.

Zamknięte granice, po otwarciu Warszawa przestanie być obiektem destynacji
turystycznych , turyści odwołali rezerwacje, zmienili plany, widzą, że Polska nie
radzi sobie z epidemią, kompletny zanik rynku konferencyjnego

O ile sytuacja z pandemią nie powtórzy się na jesieni

Zauważamy że znacząco spadło zainteresowanie usługami kulturalnymi. Klienci niechętnie przebywają
w zamkniętych przestrzeniach niezależnie od wprowadzanych zabezpieczeń i przestrzegania
wymogów sanitarno-epidemicznych.

n=17 (komentarze podmiotów na temat możliwości powrotu do działalności)
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Korzystanie z rozwiązań tzw. tarcz antykryzysowych
Czy skorzystali lub zamierzają Państwo skorzystać z rozwiązań zaproponowanych w ramach tzw. tarcz antykryzysowych?

tak, skorzystaliśmy

40%

tak, zamierzamy skorzystać

nie skorzystaliśmy i nie zamierzamy skorzystać z
rozwiązań zaproponowanych w ramach tzw. tarcz
antykryzysowych

nie mamy możliwości skorzystać z rozwiązań
zaproponowanych w ramach tzw. tarcz
antykryzysowych

11%

5%

44%

KOMENTARZ
Ponad połowa badanych podmiotów skorzystała lub
zamierza skorzystać z rozwiązań zaproponowanych w ramach
tzw. tarcz antykryzysowych (51%) – 79 podmiotów. W grupie
tej znalazły się przede wszystkim organizacje pozarządowe
(50% wszystkich organizacji pozarządowych biorących udział
w badaniu) oraz sektor MŚP (83% wszystkich MŚP biorących
udział w badaniu). Na skorzystanie z tarcz zdecydowały się
także wszystkie: spółdzielnie (2 podmioty), przedsiębiorstwa
społeczne (6 podmiotów) oraz freelancerzy/ jednoosobowe
działalności gospodarcze (12 osób).
Z kolei 49% podmiotów (75) nie skorzystało z rozwiązań
zaproponowanych w ramach tarcz, przy czym 44% z nich nie
ma możliwości, aby otrzymać tę pomoc, natomiast 5%
podmiotów nie skorzystało i nie zamierza tego zrobić. Z tarcz
nie skorzystały lub nie mogły skorzystać przede wszystkim
instytucje publiczne samorządowe lub rządowe (84%
wszystkich organizacji publicznych biorących udział w
badaniu) oraz inne typ prowadzonej działalności (67%
wszystkich innych typów organizacji biorących udział w
badaniu).

N=154
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Rozwiązania z tarcz - dofinansowanie do działalności, świadczenia
Proszę wskazać, z których z poniższych rozwiązań już Państwo skorzystali lub zamierzają skorzystać?
3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia pracowników
w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego
wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia
społeczne

35%

świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność
gospodarczą

28%

dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej

27%

dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla swoich
pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne

większe dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika
niepełnosprawnego

żadne z powyższych

22%

1%

28%

KOMENTARZ
Jednym z rozwiązań zaproponowanych w ramach
trzech tzw. tarcz antykryzysowych były różnego
świadczenia oraz dofinansowania działalności.
Wśród podmiotów, które korzystały lub zamierzają
skorzystać z tarcz, 35% organizacji korzystających z
tarcz, zdecydowało się na skorzystanie z 3miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia
pracowników przestoju ekonomicznego lub
obniżonego wymiaru czasu pracy.
28% organizacji zgłaszających się po pomoc z tarcz,
planuje lub już skorzystały z dofinansowania
postojowego, zaś 27% – z dofinansowania części
kosztów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
Z żadnego z rozwiązań związanych z otrzymaniem
środków finansowych nie skorzystało 28%
podmiotów, które w jakikolwiek sposób korzystały z
rozwiązań z tarcz.

Dane nie sumują się do 100 proc., ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
n=79 (podmioty, które skorzystały lub zamierzają skorzystać z rozwiązań zaproponowanych w ramach tarcz)
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Rozwiązania z tarcz – zwolnienia z opłat, umorzenie opłat
Proszę wskazać, z których z poniższych rozwiązań już Państwo skorzystali lub zamierzają skorzystać?
72%

zwolnienie z opłacania składek ZUS

umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty należności z tytułu najmu,
dzierżawy i użytkowania nieruchomości JST*

18%
KOMENTARZ

zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłat audiowizualnych i
abonamentowych

9%

ograniczenie poboru zaliczek na PIT/CIT

8%

zwolnienie z podatku dochodowego od przychodów z tytułu
świadczenia postojowego

8%

umorzenie odsetek za zwłokę w opłacaniu składek na ubezpieczenie
społeczne za okres od stycznia 2020 r.

żadne z powyższych

*JST – jednostki samorządu terytorialnego

Wyniki badania

3%

19%

W przypadku rozwiązań związanych z umorzeniem
lub zwolnieniem z opłat, najwięcej podmiotów
zdecydowało się na skorzystanie ze zwolnienia z
opłacania składek ZUS (72% spośród wszystkich
podmiotów, które skorzystały lub skorzystają z
rozwiązań). Na umorzenie w całości lub w części,
odroczenie płatności, rozłożenie na raty należności z
tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania
nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego
zdecydowało się 18% podmiotów korzystających z
tarcz. Inne formy wsparcia związane ze zwolnieniem
lub umorzeniem opłat były wybierane rzadziej i nie
uzyskały więcej niż po 10% wskazań.
19% podmiotów zgłaszających się po wsparcie nie
skorzystało lub nie skorzysta ze zwolnień lub
umorzeń opłat.
Dane nie sumują się do 100 proc., ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
Na wykresie przedstawiono te odpowiedzi, które uzyskały więcej niż 1% wskazań.
n=79 (podmioty, które skorzystały lub zamierzają skorzystać z rozwiązań zaproponowanych w ramach tarcz)
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Rozwiązania z tarcz - zmiana terminów opłat, składania dokumentów, realizacji zobowiązań
Proszę wskazać, z których z poniższych rozwiązań już Państwo skorzystali lub zamierzają skorzystać?
odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu
składek ZUS

24%

zawieszenie na 3 miesiące spłaty umowy z ZUS o rozłożeniu zadłużenia
na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności

11%

odroczenie terminu płatności podatku, zaległości podatkowych lub
odsetek od niezapłaconych
przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku

9%
5%

przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT

4%

wydłużenie terminu płatności zaliczek pobranych od wynagrodzeń
pracowników w marcu i kwietniu 2020 r.

4%

przedłużenie ważności zezwolenia na pracę i oświadczenia dla
cudzoziemców

3%

przedłużenie terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków za
miesiące marzec–maj 2020 r. w zakresie podatku PIT i CIT

3%

późniejszy zwrot środków organizatorów wydarzenia sportowego, które
nie odbyło się z powodu ogłoszenia stanu epidemii

3%

żadne z powyższych

KOMENTARZ
W przypadku zmian w terminach opłat bądź
składania dokumentów najczęściej wybieranym
rozwiązaniem było odroczenie terminu
płatności lub rozłożenie na raty należności z
tytułu składek ZUS. Na taką formę wsparcia
zdecydowało się 24% podmiotów
korzystających z tarcz. Opcję 3-miesięcznego
zawieszenia spłaty umów z ZUS (umowy o
rozłożeniu zadłużenia na raty lub odroczeniu
terminu płatności) wybrało z kolei 11%
organizacji, które zgłosiły się po pomoc w
ramach tarcz.
Wśród wszystkich podmiotów, które mogły lub
zamierzają skorzystać ze wsparcia oferowanego
w ramach trzech tarcz, aż 57% organizacji nie
skorzystało z żadnego z rozwiązań
wydłużających terminy płatności czy realizacji
zobowiązań.

57%
Dane nie sumują się do 100 proc., ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
Na wykresie przedstawiono te odpowiedzi, które uzyskały więcej niż 1% wskazań.
n=79 (podmioty, które skorzystały lub zamierzają skorzystać z rozwiązań zaproponowanych w ramach tarcz)
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Rozwiązania z tarcz - pożyczki
Proszę wskazać, z których z poniższych rozwiązań już Państwo skorzystali lub zamierzają skorzystać?

pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej (ze środków Funduszu Pracy)

22%
KOMENTARZ

niskooprocentowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców
ze środków Funduszu Pracy

pożyczka unijna dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw na podstawową działalność firmy,
finansowanie obrotowe, zakup sprzętu lub działalność
B+R

żadne z powyższych

19%

4%

60%

Jedną z oferowanych form wsparcia w ramach
trzech tarcz były różnego rodzaju pożyczki
skierowane do poszczególnych grup
przedsiębiorców czy organizacji. Pożyczka, z której
najchętniej korzystały badane podmioty oferowała
dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na
pokrycie bieżących kosztów działalności
gospodarczej (22% podmiotów korzystających z
tarcz). Mikroprzedsiębiorcy mogli skorzystać z
niskooprocentowanej pożyczki, również
finansowanej ze środków Funduszu pracy (19%
organizacji korzystających z pomocy). Z kolei na
unijne dofinansowanie dla sektora MŚP
zdecydowało się 4% podmiotów zgłaszających się po
wsparcie w ramach tarcz.
Ze wsparcia w formie pożyczek nie skorzystało 60%
organizacji, które w jakikolwiek sposób korzystało
lub planujących skorzystać z tarcz antykryzysowych.
Dane nie sumują się do 100 proc., ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
Na wykresie przedstawiono te odpowiedzi, które uzyskały więcej niż 1% wskazań.
n=79 (podmioty, które skorzystały lub zamierzają skorzystać z rozwiązań zaproponowanych w ramach tarcz)
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Rozwiązania z tarcz - preferencyjne warunki finansowania
Proszę wskazać, z których z poniższych rozwiązań już Państwo skorzystali lub zamierzają skorzystać?

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikrofirm

22%

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i
Średnich Firm

11%
KOMENTARZ

możliwość uzyskania gwarancji zabezpieczenia spłaty kredytu
obrotowego lub inwestycyjnego

żadne z powyższych

3%

67%

W ramach wsparcia oferowanego w zakresie
preferencyjnych warunków finansowania wybierane
były przede wszystkim tarcze finansowe Polskiego
Funduszu Rozwoju – dla Mikrofirm (22%
podmiotów, korzystających ze wsparcia) oraz dla
Małych i Średnich Firm (11% podmiotów,
korzystających ze wsparcia).
W mniejszym zakresie organizacje decydowały się
na możliwość uzyskania gwarancji zabezpieczeń
spłat kredytu (3% podmiotów, korzystających ze
wsparcia).
Dane nie sumują się do 100 proc., ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
Na wykresie przedstawiono te odpowiedzi, które uzyskały więcej niż 1% wskazań.
n=79 (podmioty, które skorzystały lub zamierzają skorzystać z rozwiązań zaproponowanych w ramach tarcz)

Wyniki badania

m.st. Warszawa | Problemy podmiotów działających w obszarze tzw. czasu wolnego w trakcie epidemii

22

Rozwiązania z tarcz – inne formy wsparcia
Proszę wskazać, z których z poniższych rozwiązań już Państwo skorzystali lub zamierzają skorzystać?
brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu
deklaracji podatkowej PIT za 2019 r.
możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od
nieruchomości przez Radę Gminy

10%

8%

odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.

5%

czasowe wygaśnięcie umowy najmu, dzierżawy lub innej
podobnej umowy

4%

fakultatywne kary za błędy w JPK_VAT

3%

ułatwienia w zakresie prawa zamówień publicznych

3%

żadne z powyższych

73%

KOMENTARZ
Inne formy pomocy wskazywane przez podmioty
korzystające z tarcz, to przede wszystkim brak
konsekwencji związanych z opóźnieniem w
składaniu deklaracji podatkowych PIT za 2019 r.
(10% podmiotów korzystających ze wsparcia). 8%
organizacji zgłaszających się po pomoc w ramach
tarcz, skorzystało z możliwości wprowadzenia
zwolnienia z podatku od nieruchomości przez Radę
Gminy, 5% zaś z odliczenia strat z 2020 r. od
dochodu za 2019 r.

Dane nie sumują się do 100 proc., ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
Na wykresie przedstawiono te odpowiedzi, które uzyskały więcej niż 1% wskazań.
n=79 (podmioty, które skorzystały lub zamierzają skorzystać z rozwiązań zaproponowanych w ramach tarcz)
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Ocena rozwiązań zaproponowanych w ramach tarcz
W jakim stopniu pomoc w ramach tzw. tarcz antykryzysowych rozwiązuje Państwa problemy?

bardzo dużym

3%

7%
dużym

Niektóre działania pomocowe związane z opóźnieniem lub częściowym
odroczeniem spłat zobowiązań pomagały w dużym stopniu nie ogłaszać
upadłości. Pożyczka, również pomogła przetrwać w najtrudniejszym
momencie braku płynności finansowej (…).

4%

średnim

To przede wszystkim pomoc dla osób
zatrudnionych na zlecenie, dzięki temu nasza
instytucja przy zmniejszonych zadaniach jakie
mogliśmy tym osobom zaproponować.

25%
Pożyczka pokrywa zaledwie części
miesięcznych kosztów stałych.

niewielkim

52%

żadnym

trudno powiedzieć

14%

3%

66%

Pozwala utrzymać przez 12 miesięcy
obecny stan zatrudnienia

Pomoc w ramach tarcz antykryzysowych nie pozwoliła nam na utrzymanie
działalności, byliśmy zmuszeni zawiesić działanie na około 3 miesiące, po
częściowych odmrożeniach mogliśmy wznowić działalność (…).

Z powodu radykalnego spadku dochodów i w rezultacie niedostatku środków na wkład
własny finansowy wystąpiła konieczność znacznego ograniczenia zakresu realizacji zadania
uzyskanego w ramach konkursu ofert dla NGO, na które uzyskaliśmy dotację resortową.

n=79 (podmioty, które skorzystały lub zamierzają skorzystać z rozwiązań zaproponowanych w ramach tarcz)
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Straty poniesione w wyniku wprowadzonych obostrzeń
Proszę wymienić poniesione straty lub problemy, z którymi muszą się Państwo zmierzyć w związku z
wprowadzonymi ograniczeniami wynikającymi z panującej obecnie sytuacji epidemicznej.
48%

straty finansowe (w tym spadek lub brak dochodów/ dotacji)

29%

ograniczenie działalności/ brak możliwości prowadzenia działalności

odwołanie działań (imprez, szkoleń, wycieczek, konferencji itp.)

19%

brak/ spadek liczby klientów

19%

konieczność dostosowania się do wymogów sanit. (np. zakup środkó
ochrony osobistej; wynajem obiektów o większej powierzchni)

12%

problemy z opłacaniem kosztów stałyh, podatków, pensji itp./
rozliczaniem umów z podmiotami finansującymi
konieczność zmiany formy prowadzonych działań

redukcja zatrudnienia

inne

11%
5%
3%

13%

KOMENTARZ
Straty, jakie w wyniku epidemii i wprowadzonych
obostrzeń zostały poniesione przez podmioty
biorące udział w badaniu, wiążą się przede
wszystkim ze spadkiem dochodów. Dla prawie
połowy podmiotów wprowadzone obostrzenia w
przemieszczaniu się ludności i prowadzeniu
działalności, jak również strach mieszkańców przed
rozprzestrzenianiem się wirusa spowodowały straty
finansowe (48%). Prawie 30% podmiotów musiało
ograniczyć swoją działalność lub ją tymczasowo
zawiesić (29%), natomiast prawie co piątą sytuacja
epidemiczna zmusiła do odwołania działań (19%).
Problemem okazało się również spadek lub
całkowita utrata klientów (19%) oraz konieczność
dostosowania działań do wymogów sanitarnych
(12%), wiążących się z kolejnymi nakładami
finansowymi, takimi jak zakup środków ochrony
osobistej (płyny do dezynfekcji, maseczki) oraz
wynajem większej powierzchni sal, tak aby móc
zachować wymóg 2-metrowego odstępu.
Dane nie sumują się do 100 proc., ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
N=154
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Straty poniesione w wyniku wprowadzonych obostrzeń - cytaty
Bardzo duże ograniczenie działalności i tym samym bardzo duże zmniejszenie wpłat
uczestników zadań powodujące rozwiązywanie umów z prowadzącymi zajęcia. Pomimo
drastycznego spadku wpływów organizacja pozostała z kosztami stałymi (…).

Brak zamówień w związku z długim zamknięciem granic; brak zamówień w związku
z ograniczoną siatką połączeń nawet po otwarciu granic; brak zamówień w związku
z zakazem podróżowania w korporacjach; spadek obrotów powyżej 90%.

Brak klientów na targi, szkolenia, konferencje.

Całkowita utrata przychodów z prowadzonej działalności koncertowej po 11 marca.
Niskie koszty stałe i posiadany kapitał zapasowy pozwolą na powolną odbudowę
działalności w ciągu ok. roku.

Ogłoszono odmrożenie kultury i teatrów, a nas nie stać na eksploatację
repertuaru ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na widowni. Na
warsztaty, które prowadzimy -przychodzi o połowę mniej osób, bo ludzie
jeszcze się boją. A forma online jest nie dla nas.

Brak pracowników - w związku z wymogami sanitarnymi potrzeba zwiększenia
ilości pracowników. Zwiększenie wydatków na zakup środków ochrony osobistej i
do dezynfekcji. Odwołanie wydarzeń sportowych i rekreacyjnych.

Mniej osób w związku z obostrzeniami (dopiero od II połowy maja) może korzystać z
naszych obiektów. Zainteresowanie jest mniejsze - ludzie nadal się boją. Straty
finansowe są bardzo duże - nie mamy środków na funkcjonowanie od końca sierpnia (…)

Ograniczenie działalności ze względu na wytyczne sanitarne.
Wpływy do kasy mniejsze ze względu na powyższe.

Strata na poziomie 200 tys. PLN
Spadek dochodów; konieczność dostosowania działalności do generujących
dodatkowe koszty wytycznych sanitarnych w zakresie obsługi klienta i
dezynfekowania infrastruktury; ograniczenie zatrudnienia.
Zwolnienie ludzi - brak turystów zagranicznych - brak ruchu w lokalu - strach
ludzi przed wyjściem z domu - odwołanie wcześniej zaplanowanych imprez
rodzinnych, spotkań biznesowych - straty w towarze.
N=154
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Kontynuacja działalności
Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną oraz obowiązujące obostrzenia, proszę określić ile czasu, bez wsparcia z
zewnątrz, mogą Państwo utrzymać obecny potencjał prowadzenia działalności (ponoszenie kosztów związanych z obsługą
zobowiązań, kosztów stałych, pensji pracowników itp.)?

jesteśmy/ będziemy zmuszeni zrezygnować z
prowadzenia działalności

5%
KOMENTARZ

14%

do 1 miesiąca

25%

dłużej niż 1 miesiąc, ale nie dłużej niż 3 miesiące

18%

dłużej niż 3 miesiące, ale nie dłużej niż 6 miesięcy

12%

dłużej niż 6 miesięcy
wprowadzone obostrzenia nie wpłynęły na naszą
działalność
trudno powiedzieć

4%

Większość badanych podmiotów oceniła, że bez
wsparcia z zewnątrz może utrzymać obecny
potencjał prowadzenia działalności do 6 miesięcy
(69%). Wśród tych organizacji największą grupę
stanowią podmioty, które byłyby w stanie utrzymać
się dłużej niż 1 miesiąc, ale nie dłużej niż 3 miesiące
– 25%. Z kolei dłużej niż 6 miesięcy byłoby w stanie
funkcjonować 12% organizacji.
Wśród badanych podmiotów znalazły się również
takie, które bez wsparcia będą musiały zrezygnować
z prowadzenia działalności. Organizacje te stanowiły
5% wszystkich badanych podmiotów.
Nieco więcej niż co piaty podmiot miała trudność z
określeniem tego, jak długo mogłaby kontynuować
swoją działalność bez wsparcia z zewnątrz (22%).

22%
N=154
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Kontynuacja działalności - cytaty
Zakładamy, że jeśli w czwartym kwartale wrócimy do codziennego grania,
przetrwamy, w innym wypadku możemy stracić płynność finansową.

Utrzymujemy firmę bez przychodów od prawie 4
miesięcy i nie jesteśmy w stanie już dłużej.

Dywersyfikacja w ramach prowadzonej działalności nie na wiele się zdała, ponieważ
uderzenie w gospodarkę było trudne do przewidzenia. Jedna branża wpływa na inne utrata zamówień od klienta na usługi PR (branża turystyczna) (...)

Na ten moment mamy przed sobą okres wakacyjny, w którym (oprócz
obozów) nie prowadzimy działań, tylko utrzymujemy się ze środków
zgromadzonych na ten cel przez pozostałe 10 miesięcy funkcjonowania
(treningi stacjonarne) (…).

Związek działa w oparciu o programy rządowe, które kończą się w XII. Nie
wiadomo na jakim poziomie zostaną uruchomione w kolejnym roku. Kluby są
w trudniejszej sytuacji ponieważ najpierw utraciły możliwość prowadzenia
treningów i zajęć odpłatnych w szkołach.

Bez wsparcia z zewnątrz nie będziemy posiadali środków na działalność
programową. otrzymana dotacja podmiotowa umożliwia pokrycie
kosztów stałych, w tym wynagrodzeń, do końca roku 2020

Bez wsparcia z zewnątrz Teatr utraci płynność finansową. Nie ma szans aby bez
wpływów własnych z biletów i programów (sprzedaż opodatkowana) i braku
możliwości odliczenia VAT oraz braku wpływów od sponsora mieć środki na
bieżącą zapłatę zobowiązań (…).

Ciężko przewidzieć co się wydarzy w ciągu najbliższych miesięcy. Jeśli
nie będziemy sprzedawać biletów, możemy stracić płynność finansową
już we wrześniu.

Struktura naszego stowarzyszenia w 80% opiera się na środkach z dotacji.
20% to działalność własna, darowizny i sponsoring. Obecnie działalność
własna jest ograniczona do minimum i stanowi 2-5% budżetu. Sponsoring
oraz darowizny w ogóle nie wpływają (…).

Utrzymuję firmę od 4 miesięcy bez żadnej pomocy, nie będę w stanie utrzymać jej dłużej. Nikt nie
pomyślał o tarczy dla osób, które prowadzą firmy w formie spółek i sami tam pracują nie rzadko ciężej
niż pracownicy.

n=18 (komentarze podmiotów na temat kontynuowania działalności bez wsparcia z zewnątrz)
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Potrzeby w zakresie wsparcia prowadzonej działalności
Jakiego wsparcia potrzebują Państwo teraz i w najbliższej przyszłości, aby móc wrócić do działalności
w skali takiej, jak przed wybuchem epidemii?
47%

różne formy dofinansowania

16%

preferencyjne warunki wynajmu/ korzystania z obiektów miejskich
zmiany w obostrzeniach/ rozluźnienie obostrzeń/ możliwość powrotu
do działań

15%

wsparcie merytoryczne (jasne zasady współpracy, elastyczność w
podejściu do umów i ich rozliczania)

10%
9%

zwolnienie z podatku/ opłat
informowanie o odmrażaniu gospodarki i stanie epidemicznym

6%

wsparcie rzeczowe i organizacyjne

6%

pożyczki

5%

zmiana w warunkach dostępu do pomocy z tarcz

4%

krótszy okres oczekiwania na pomoc/ sprawniejsze działanie urzędów

1%
16%

inne
brak potrzeby wsparcia

KOMENTARZ
Z analizy potrzeb zgłaszanych przez podmioty biorące
udział w badaniu wynika, że najważniejszym czynnikiem,
który może sprzyjać powrotowi do działalności sprzed
epidemii są różnego rodzaju dofinansowania. Taką
potrzebę zgłosiła prawie połowa podmiotów (47%). W
mniejszym stopniu, podmioty oczekiwałyby umożliwienia
im korzystania z wynajmowanych przez nich obiektów na
preferencyjnych warunkach (16%) lub takiej zmiany
wprowadzonych obostrzeń, które pozwoliłyby na realizację
działań (15%). Co dziesiąta organizacja wskazała, że
pomocne byłoby wsparcie merytoryczne (jasne zasady
współpracy, wprowadzanych zmian w rozliczaniu umów,
większa elastyczność w realizacji umów – 10%). Na brak
potrzeby wsparcia wskazało 3% badanych podmiotów.
Dla 6% podmiotów istotne jest informowanie o aktualnym
stanie epidemicznym – dotyczy to zarówno udzielania
informacji podmiotom o przysługującym ich
możliwościach i rozwiązaniach, jak również promowania
Polski i Warszawy wśród mieszkańców jako miejsca
bezpiecznego i zabezpieczonego pod względem rygoru
sanitarnego.

3%
Dane nie sumują się do 100 proc., ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
N=154
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Potrzeby w zakresie wsparcia prowadzonej działalności – najważniejsze potrzeby

DOFINANSOWANIE – 47%

PREFERENCYJNE WARUNKI

dotacje, dofinansowanie pensji,

KORZYSTANIA OBIEKTÓW

rozluźnienie obostrzeń, możliwość

kosztów pracy, działalności

MIEJSKICH – 16%

prowadzenia działań

Potrzebujemy wsparcia finansowego na czas kiedy
nie będziemy prowadzić sprzedaży biletów.

Wyniki badania

Ze strony Urzędu M. St. Warszawy - życzliwości
w sprawie opłat czynszowych

ZMIANY W OBOSTRZENIACH – 15%

Zwrot całości lub dużej części poniesionych strat w związku z
przymusowym zawieszeniem działalności spowodowanym
zamknięciem obiektów sportowych i szkół. Zniesienie ograniczeń
związanych z liczbą osób mogących brać udział w zajęciach
sportowych.
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Dodatkowe komentarze i uwagi

Podmioty wskazywały na problem we wprowadzeniu do swojej działalności
wymogów sanitarnych. Jest to o tyle istotne, że nie zastosowanie się do wymogów
wprowadzonych przez resort zdrowia, grozi nie tylko sankcjami finansowymi, ale
także mniejszą liczbę klientów obawiających się o swoje zdrowie. Organizacje
postulowały o opracowanie zasad funkcjonowania w razie wystąpienia sytuacji

Przygotowanie wspólnej
akcji – "#bezpiecznypowrot
lub #czekamynaCiebie
Podkreślając, że
wszystkie instytucje na
terenie m.st. Warszawy
spełniają zalecenia i
wytyczne GiS.

kryzysowych (takich, jak epidemia, czy atak terrorystyczny). Pojawiły się również
postulaty o zmianę zasad współpracy między miastem a organizacjami (zwłaszcza
w odniesieniu do kwestii wynajmu pomieszczeń czy rozliczania umów).
Wskazywano także, że dość dużym obciążeniem w powrocie do
dotychczasowego funkcjonowania jest brak informacji na temat ram

czasowych, czy też kolejnych etapów odmrażania gospodarki. Utrudnieniem w
radzeniu sobie ze skutkami epidemii było także zbyt długie rozpatrywanie
wniosków o pomoc lub też brak możliwości skorzystania z tej pomocy przez
niektóre jednostki prawne (np. fundacje). Z kolei wśród pomysłów, które

mogłyby sprzyjać w utrzymaniu działalności, pojawiły się głosy o
utrzymywaniu dopłat do wkładu własnego do dotacji oraz prolongacie
środków na inwestycje.

Wyniki badania
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Dodatkowe komentarze i uwagi - cytaty
Wciąż nie otrzymałam odpowiedzi czy uzyskam jakiekolwiek wsparcie. Instrukcje do
wypełniania wniosków są pisane w taki sposób że człowiek nie do końca jest pewny jak to
zrobić prawidłowo. Czy załączać umowy czy nie. Warto przyjrzeć się procedurom.
Wpłynięcia przez Państwo na sektor bankowy, żeby obniżyć koszty kredytów
po odmrożeniu, obniżenie cena za media typu gaz i prąd na okres 1 roku.

Warto pomyśleć aby np. w instytucjach kultury został wprowadzony
regulamin, który wyznaczał by funkcjonowanie w sytuacji kryzysowej np.
w czasie epidemii, zagrożenia terrorystycznego, zamachu bombowego itp.

Sugeruje przyjrzeć się takim tworom prawnym jak spółki jawne, komandytowe itd. w
których pracują niekiedy tylko sami właściciele, spółki te osiągają wysokie wyniki finansowe
i mają spadki w tej chwili do 100% obrotów, ale nie mogą liczyć na żadną pomoc.

Branża turystyczna jest w opłakanym stanie. Duże firmy: hotele, biura podróży dostały
wsparcie z PFR, niestety małe firmy jak nasza są kompletnie pominięte w możliwości
uzyskania pomocy od Państwa. Mam wrażenie, że zostaliśmy spisani na straty (…).

Apelujemy przede wszystkim o szybkie reagowanie. W przypadku zakazu
prowadzenia działalności lub /i jej znacznego ograniczenia trudno jest czekać
firmie przez 3 miesiące na rozpatrzenie wniosków o pomoc. (…)

Dobrze by było gdyby pojawiły się jakieś konkursy dla na
aktywizację np. przebranżowienie, cyfryzacja.

Sugerujemy wprowadzenie tzw. tematycznych telekonferencji z dyrektorami biur współpracujących z
warszawskimi organizacjami pozarządowymi. Tego typu spotkania, np.. raz w miesiącu, mogłyby
zdynamizować wzajemną współpracę oraz umożliwić szybsze rozwiązywanie problemów.

Uważamy że trzeba utrzymać takie społeczne instytucje jak nasza ponieważ teraz
szczególnie aktywność fizyczna będzie potrzebna - budowanie odporności młodych
organizmów to powinno być priorytetowe.

Miasto Stołeczne Warszawa powinno odstąpić od pobierania opłat za podatek
gruntowy i nieruchomości od stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność
gospodarczą na terenie wynajmowanym od miasta.

Na dzień dzisiejszy ogromnym problemem dla Teatrów jest wdrożenie wytycznych sanitarnych.
Nieodzownym wydałoby się powołanie w Mieście komórki, której zadaniem byłoby wpieranie
instytucji w wdrażaniu wytycznych, czy konsultacji w przyjmowanych rozwiązań.

Rozszerzenie pomocy w ramach wszystkich programów tarcz o dopuszczalne formy prawne
podmiotów tzn. spółki jawne, cywilne oraz komandytowe niezatrudniające pracowników;
rozszerzenie pomocy w ramach tarcz bez względu na rodzaj prowadzanej księgowości (…).

N=154

Wyniki badania
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INFORMACJE
O PRÓBIE
BADAWCZEJ

Informacja o respondentach
TYP PODMIOTU

MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

organizacja pozarządowa

35%

instytucja/ organizacja publiczna
(rządowa lub samorządowa)

24%

mikro, małe lub średnie
przedsiębiorstwo (do 250
pracowników)

tak, wyłącznie w Warszawie

53%

19%

jednoosobowa działalność
gospodarcza, freelancer

8%

przedsiębiorstwo społeczne
(niezależnie od formy prawnej)

1%

spółdzielnia

1%

tak, w Warszawie, ale tez poza
Warszawą

nie, nie realizujemy naszych zadań/
przedsięwzięć w Warszawie
inny

46%

1%

12%

N=154

N=154
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Informacja o respondentach
TYP DZIAŁALNOŚCI
27%

podmiot prowadzący działalność w obszarze sportu/ aktywności fizycznej

11%
10%
10%

teatr
ośrodek sportu i rekreacji
klub, ognisko artystyczne, świetlica
hotel
biuro turystyczne/ agencja turystyczna
dom lub ośrodek kultury
muzeum
restauracja/ kawiarnia/ bar itd.

działalność touroperatorska (w tym przewodnictwo turystyczne)
hostel
agencja zajmująca się organizacją imprez/ festiwali/ eventów/ targów
apartament/ kwatera prywatna
ośrodek konferencyjno-szkoleniowy
wydawnictwo literackie
księgarnia, antykwariat
klub fitness/ siłownia
filharmonia
inny typ

5%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

ogród
zoologiczny

10%

dostarczanie flot rowerowych
dla miast, gmin i firm

fundacja

camping
N=154
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Informacja o respondentach
PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA UMOWĘ O PRACĘ

Samozatrudnienie (nikogo nie
zatrudniam)

27%

Od 1 do 9 osób

PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA UMOWĘ CYWILNOPRAWNĄ

0

42%

19%

1–9 osób

47%

10–25 osób
Od 10 do 49 osób

14%

16%
26–50 osób

Od 50 do 249 osób

15%
51–100 osób

Więcej niż 250 osób

12%

1%

powyżej 100 osób

4%

5%

N=154

N=154

Informacja o próbie badawczej

m.st. Warszawa | Problemy podmiotów działających w obszarze tzw. czasu wolnego w trakcie epidemii

36

Biuro Marketingu Miasta
Urząd m.st. Warszawy
tel. 22 44 30 030

badanie@um.warszawa.pl

m.st. Warszawa

