Ankieta dot. sytuacji ﬁrm lokalnych w czasie pandemii

wyniki 18 maja 2020
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Jestem przedstawicielem Firmy zatrudniającej:
Ilość zatrudnionych

10-49 osób

Ilość zatrudnionych
Prowadzę działalność jednoosobową
na zasadach samozatrudnienia

52.8 %

Ilość Firm

31

Ilość zatrudnionych

1-9 osób

21.5 %

250 i więcej

76

Ilość Firm

13.9 %

20

9.7 %
Ilość zatrudnionych

Ilość zatrudnionych

Ilość Firm

Ilość Firm

3

2.1 %

50-249 osób

Ilość Firm

14
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Branża, w której działa Firma:
chemiczna

2 osoby

2.8 %

spożywcza

4 osoby

2.8 %

transport/spedycja/logistyk 4 osoby

3.5 %

gastronomiczna 5 osób

6.3 %

ubezpieczeniowa/ﬁnansowe 9 osób

6.3 %

handel detaliczny 9 osób

9.0 %

budowlana

11.8 %

IT 17 osób

11.8 %

usługowa (kosmetyczno-fryzjerska, ﬁtness, ﬁzjoterapia itp) 17 osób

13.2 %

metalowa 19 osób

13 osób

31.3 %* 45 osób

100%

1.4 %

*Inna: produkcja i sprzedaż gier planszowych/ handel hurtowy i detaliczny / OZE, energia elektryczna/ szkoleniowa/edukacyjna/ techniczna

- automatyka/Usługowo handlowa/ okołoprodukcyjna/ Szkoła językowa/ nieruchomości /elektronika/ opakowania/ automatyka/ turystyka/
reklamowa/ architekt/ edukacja/ Edukacja/ lotnicza/ weselna/ usługi/handel hurtowy – branża meblowa/usługi zdobienia odzieży/ pośrednictwo
pracy, APT Przemysł motoryzacyjny/ okołoprodukcyjna/doradztwo prawne/ administracja/przemysłowa- elektryczna/ motoryzacja/ szkoleniowa/
telewizyjna/ elektronika/ / poligraﬁa/ marketing/ tekstylna/prawnicza/ medycyna/ e-commerce/sztula
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Jaka wygląda aktualna sytuacja Państwa Firmy?
Prowadzę działalność, ale
kondycja firmy znacznie
się pogorszyła (spadek
przychodów powyżej
25%)

83 ﬁrmy
Prowadzę działalność
bez większych trudności

Zgłosiłam/łem wniosek
o upadłość

Wyrejestrowałam/łem
działalność

Zawiesiłam/łem
działalność

0 ﬁrm

0 ﬁrm

5 ﬁrm

0%

0%

3.5 %

Prowadzę działalność, ale
rozważam jej zawieszenie,
likwidację lub złożenie
wniosku o upadłość

41 ﬁrm

15 ﬁrm

28.5 %

10.4 %

57.6 %
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Czy Firma korzysta, a jeśli tak, to z jakiej pomocy
oferowanej w ramach Tarczy Antykryzysowej?
6.3 % Tak, skorzystałam/łem z wsparcia dla samozatrudnionych 9 ﬁrm
6.9 % Tak, korzystam z doﬁnansowania miejsc pracy 10 ﬁrm
7.6 % Tak, skorzystałam/łem z postojowego dla pracowników 11 ﬁrm
15.3 % Tak, ograniczyłam/łem czas pracy pracowników 22 ﬁrmy
22.9 % Nie korzystałam/łem z żadnej pomocy 33 ﬁrmy
29.2 % Tak, złożyłam/łem wniosek o przyznanie subwencji w ramach PFR 42 ﬁrmy
34.7 % Tak, korzystam ze wsparcia w formie mikropożyczki 50 ﬁrm
58.3 % Tak, korzystam ze zwolnienia z ZUS 84 ﬁrmy
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Czy Firma korzysta, a jeśli tak, to z jakiej pomocy
oferowanej przez samorząd lokalny?

100%

0.7 % Tak, korzystam z odroczenia płatności za wodę w ramach Pakietu "Bezpieczne miejsca pracy"
oferowanego przez Gminę Miasta Radomia 1 ﬁrma
2.8 % Tak, korzystam z ulgi z tytułu zobowiązań wobec Gminy Miasta Radomia - Pakiet "Bezpieczne miejsca pracy"
(podatek od nieruchomości i podatek od środków transportu 4 ﬁrmy
3.5 % Tak, korzystam z ulgi dla wynajmujących lokale gminne w ramach Pakietu "Bezpieczne miejsca pracy"
oferowanego przez Gminę Miasta Radomia 5 ﬁrm
3.5 % Tak, korzystam z ulgi z tytułu zobowiązań wobec innej Gminy (np. podatek od nieruchomości,
podatek od środków transportu, inne) 5 ﬁrm
3.5 % Tak, korzystam z innej formy nie uwzględnionej powyżej (jakiej?) 5 ﬁrm

89.6 % Nie korzystałam/łem z żadnej pomocy 129 ﬁrm
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Którą z przedstawionych form wsparcia
Rządu i Samorządu oceniają Państwo najlepiej?
(możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi)
Zwolnienia z ZUS
105 ﬁrm

Ulgi i odroczenia
z tytułu zobowiązań
wobec Gminy
Miasta Radomia Pakiet "Bezpieczne
miejsca pracy"
8 ﬁrm

Dofinansowania
miejsc pracy
26.4
Inne (jakie?)*

37 ﬁrm

8.3 %
26.4
%

*Inne (jakie?) : min. Zasiłek opiekuńczy

62 ﬁrmy

38 ﬁrm

12 ﬁrm

26.4 %
5.6 %

%

Mikropożyczki

Subwencje
w ramach PFR

26.4 %

43.1 %

72.9 %
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Jakiej formy wsparcia dla przedsiębiorców brakuje Państwa zdaniem
w dotychczasowych pakietach pomocowych?
(odpowiedź nie jest obowiązkowa)
1. Umorzenia lub obniżenia składek ZUS i zwolnienia z innych danin publicznych (CIT,PIT) na okres co najmniej 6 m-cy, odroczenie
płatności nie pomoże ﬁrmom, odsunie tylko w czasie negatywne skutki epidemii
2. Większego wsparcia ze strony samorządu, zwolnień z podatków lokalnych, a nie odroczeń.
3. Potrzeba ze strony samorządu lokalnego działań aktywizujących i wspomagających korzystanie z usług ﬁrm z tego samego regionu.
W celu ochrony lokalnych miejsc pracy powinien zostać opracowany program wsparcia dla przedsiębiorców np. w formie ulg przy
zakupie usług w ﬁrmach z regionu.
4. Zmniejszenia biurokracji podczas przyznawania ulg i subwencji. Potrzeba szybkiego i prostego działania, wszystkie dane księgowe
żądane do wniosków są w posiadaniu organów państwowych
5. Wsparcia dla ﬁrm, które borykają się z zatorami płatniczymi. Często problemu nie stanowi spadek obrotów ﬁrm, ale niezapłacone FV,
od których trzeba odprowadzić podatki.
6. Brakuje większego wsparcia obejmującego samozatrudnionych
7. Potrzeba większej pomocy Państwa w branżach, które całkowicie zawiesiły lub znacznie ograniczyły swoją działalność (np. okresowe
przejecie płatności wynagrodzeń).

