
 
 

Sytuacja przedsiębiorstw przemysłu metalowo-maszynowego  
oraz branż komplementarnych w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19 

Badanie realizowane przez Klaster Metalowy METALIKA 
Badanie ma charakter anonimowy, ankieta będzie przetwarzania w formie zbiorczej  

dla wszystkich uczestniczących firm w badaniu 

 

1/ Proszę określid orientacyjny czas wystąpienia poszczególnych etapów sytuacji zw. z zagrożeniem 

epidemicznym dla Paostwa firmy 

 Orientacyjny czas (w miesiącach) 

Od do 

Wystąpienie sytuacji zagrożenia   

Ujawnienie się  skutków sytuacji zagrożenia   

Adaptacja do nowych warunków   

Odzyskiwanie utraconych sił firmy   

Stabilizacja sytuacji rynku i firmy   

 

2/Proszę określid główne zagrożenia i obawy dla firmy spowodowane obecną sytuacją?  

(min. trzy zagrożenia/obawy) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

3/Proszę opisad konsekwencje obecnej sytuacji w następujących obszarach: 

a/ Sytuacja finansowa firmy:  

 

b/ Pracownicy: 

 

 

c/ Współpraca z klientami: 

 

 

d/ Współpraca z dostawcami: 

 

 

e/ Sposób funkcjonowania firmy: 

 

 



 
 
4/ Jakie są konkretne oczekiwania/potrzeby firmy – co powinno byd zrobione, by pomóc firmom 

przetrwad ten okres? 

 

 

 

 

 

 

5/ Czy „po” Koronawirusie sytuacja rynkowa i sposób funkcjonowania firm (wstaw x): 
a/ zdecydowanie 
się zmieni 

b/ raczej się zmieni c/trochę tak i 
trochę nie 

d/ raczej się nie 
zmieni 

e/ zdecydowanie 
się nie zmieni 

 

6/ Czy Paostwo macie wiedzę/pomysł jak powinna funkcjonowad firma, by zaadaptowad się do 

nowych warunków (wstaw x)? 

a/ zdecydowanie  tak     b/ raczej tak c/trudno powiedzied d/ raczej się nie  e/ zdecydowanie nie  

 

 

7/ Jakie działania firma już podejmuje lub zamierza podjąd w związku z obecną sytuacją? (wstaw x) 
  Zdecydowanie 

tak 
Raczej 

tak 
Nie mam 
zdania 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 

 Zapewnienie bezpieczeostwa pracy pracownikom 
na terenie firmy (dezynfekcja itp.) 

     

 Zapewnienie bezpieczeostwa kontaktów w firmie 
dla kontrahentów (np. dostawców) 

     

 Wprowadzenie pracy typu home-office      
 Wprowadzenie działalności on-line  

(dla klientów/dostawców) 
     

 Ograniczenia wydatków firmy      
 Korzystanie z posiadanych nadwyżek zasobów      
 Renegocjacja umów z bankami      
 Renegocjacja kontraktów i umów z kooperantami 

(dostawcami/klientami) 
     

 Restrukturyzacja firmy (zwolnienia pracowników)      
 Tworzenie zapasów (np. komponentów)      
 Opóźnianie zakupów (np. komponentów)      
 Reorganizacja procesów produkcyjnych       
 Modyfikacja bazy dostawców      
 Poszukiwanie nowych klientów/zleceo      
 Modyfikacja oferty firmy (produktowej, 

usługowej) 
     

 Modyfikacja w obsłudze logistyczno-
transportowej kontrahentów 

     

 Inne, jakie? 
 
 
 

     

 

 



 
 
8/ W odniesieniu do bieżącej sytuacji firmy, proszę określid:  

Jak zmieniła się sytuacja 
w relacji do planowanej? 

(-) spadek, (+) wzrost w % 
BZ -bez zmian  

 Wysokośd obrotów firmy  

 Nowe zlecenia od klientów  

 Nowe zamówienia u dostawców  

 Absencja pracowników  

Jakie zaobserwowano zmiany? 
(-) opóźnienia, (+)przyspieszenia, BZ -bez zmian  

w dniach 

 Dostawy od dostawców  

 Realizacja zleceo w firmie dla klientów  

 Spływ należności  

 Regulowanie zobowiązao  

 

METRYCZKA 

9/ Dominujący profil przedsiębiorstwa (wstaw x): 

a/ produkcyjne  

b/ usługowe 

c/ handlowe 

 

10/ Reprezentowana (dominująca) branża (wstaw x): 

a/ produkcja wyrobów z metalu 

b/ produkcja maszyn i urządzeo 

c/ inna, jaka? ………………………………………………………… 

 

11/ Wielkośd firmy (wstaw x): 

a/ mikro (do 9 pracowników) 

b/ mała (10-49 pracowników) 

c/ średnia (50-249 pracowników) 

d/ duża (pow. 250 pracowników) 

 

12/ Orientacyjny udział eksportu w przychodach firmy?           …. % 

 

13/ Orientacyjny udział komponentów sprowadzanych z zagranicy w zakupach ogółem ……… % 

 

15/ Dominujący kapitał firmy (wstaw x): 

a/ kapitał polski 

b/ kapitał zagraniczny 

 

16/ Długośd funkcjonowania firmy na rynku:       …… ( w latach) 

 

17/ Zgoda na ewentualne doprecyzowanie treści poprzez kontakt telefoniczny (wstaw x)? 

a/ tak 

b/ nie 

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi! 

Koordynatorzy KM METALIKA 

Zwrot na adres: biuro@polskieklastry.org 

 

mailto:biuro@polskieklastry.org

