ANKIETA STRAT Z POWODU OGRANICZENIA DZIAŁNOŚCI GOSPODARCZEJ
WYWOŁANEJ COVID-19
Ankieta skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie
Świeradowa-Zdroju, którzy ponieśli wymierne straty, w związku z wprowadzeniem ograniczeń w
prowadzeniu działaności gospodarczej z powodu zagrożenia COVID-19 (koronawirusem).
Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres mailowy it@swieradowzdroj.pl
do dnia 31.03.2020 r.
Na podstawie danych z ankiet będziemy w stanie oszacować straty jakie ponieśli przedsiębiorcy oraz
budżet Gminy Świeradów-Zdrój. Na podstawie wyników niniejszej ankiety opracujemy również
gminny program wsparcia dla przedsiębiorców.
Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój
Roland Marciniak
1. Adres prowadzenia działalności gospodarczej:

2. Rodzaj prowadzonej działalności:

3. Ile lat prowadzą Państwo działalność gospodarczą:

4. Od kiedy ponoszą Państwo straty z powodu ograniczenia działalności gospodarczej na terenie
Polski?
DATA:
5. Proszę podać utracone przychody z tytułu rezygnacji z usługi, przeterminowania towarów i in. w zł
za kolejne miesiące w 2020 roku:
MARZEC:
KWIECIEŃ:
MAJ:
CZERWIEC:
LIPIEC:
SIERPIEŃ:
WRZESIEŃ:
PAŹDZIERNIK:
LISTOPAD:
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GRUDZIEŃ:
DALEJ:
6. Proszę podać różnicę w zł na podstawie porównania przychodów za marzec 2019 r. w stosunku do
marca 2020 r.:
RÓŻNICA W ZŁ:
7. Proszę podać w zł koszty utrzymania działalności od 16 marca 2020 r. do 30 marca 2020 r.,
uwzględniając wszystkie wymagalne zobowiązania:
W ZŁ:
8. Proszę podać w zł przewidywane koszty utrzymania działalności w kwietniu 2020 r:
W ZŁ:
9. PYTANIE DLA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH:
Jakie straty odnotowali Państwo z tytułu rezygnacji z pobytu w Państwa obiekcie:
Liczba osób/ utraconych klientów:

Strata w zł:

10. Jakie działania poczynili Państwo w celu utrzymania miejsc pracy?

11. Czy z powodu niewypłacalności Państwa firmy zagrożone jest funkcjonowanie innych
przedsiębiorców: dostawców i podwykonawców? Proszę oszacować według własnej wiedzy ilu
kontrahentów może mieć problemy finansowe:

12. Czy z usług Państwa firmy korzystali obcokrajowcy? Jeśli tak, to proszę podać ilość np. zleceń lub
osobodni oraz kwotę szacowanych strat w zł:

13. Czy zamierzają Państwo zwalniać pracowników?: Jeśli tak, to proszę podać ile osób?
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14. Czy zamierzają skorzystać Państwo z rządowego programu pomocowego “Tarcza”? Jeśli tak, to w
jakim zakresie i kiedy?

15. Jak długo mogą utrzymać Państwo działalność firmy przy obowiązującym zakazie prowadzenia
działalności gospodarczej? Czyli do kiedy mają Państwo środki finansowe na wypłacenie wynagrodzeń
i pokrycie zobowiązań?
ORIENTACYJNA DATA:
16. Proszę wypisać proponowane przez Państwa rozwiązania, oczekiwane działania ze strony Rządu i
Gminy:

17. Proszę oczasować, ile czasu potrzebuje Państwa działalność gospodarcza, aby po okresie
zagrożenia (epidemii) zacząć normalnie funkcjonować:
SZACOWANA ILOŚĆ MIESIĘCY:
18. Czy odroczenie płatności podatków gminnych za kwiecień i maj 2020 r. pomoże Państwa firmie
przetrwać kryzys? Proszę ocenić taką pomoc w skali od 0 do 10 pkt., gdzie 0 – zupełnie nie pomoże, 10
– bardzo pomoże.
PUNKTY:
19. Czy odroczenie opłat za media za marzec, kwiecień i maj 2020 r. pomoże Państwa firmie przetrwać
kryzys?
PUNKTY:
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20. Czy po kryzysie są Państwo gotowi do przystąpienia do wspólnej kampanii promocyjnej, tj. miasta
i obiektów noclegowych? Jeśli tak, to na jakich warunkach?

21. Inne uwagi, sugestie z Państwa strony:

Bardzo dziękujemy za wypełnienie i przesłanie ankiety.
Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój
Roland Marciniak
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