
Procentowe odpowiedzi na pytania z ankiety 
skierowanej do firm członkowskich 

związanej z sytuacją pandemii koronawirusa 

marzec-kwiecień 2020 r.



1. Jak oceniasz swój barometr nastrojów gospodarczych w sektorze energetycznym na najbliższe miesiące. 
Jeśli 10 gwiazdek jest maksymalnie pozytywnie a 0 maksymalnie negatywnie , 5 – obojętnie.

Odpowiedzi stan na 27.04.2020 r.



2. Kiedy kryzys koronawirusowy się skończy ?



3. Jak obecna sytuacja wpłynie na PKB w 2020 (Jaki będzie PKB % Polski) ?



4. Jaka będzie krajowa konsumpcja energii elektrycznej 2020 ?



5. Jaka będzie średnia cena energii elektrycznej na TGE (2020) PLN/ MWh?



6. Jaka będzie cena uprawnień do emisji (wrzesień 2020) Eur/tona ?



7. Jaka będzie cena węgla ARA (wrzesień 2020) ($ / ton) ?



8. Jaki przewidujesz wpływ koronawirusa na firmę / koncern w którym pracujesz ?



9. O ile zmienia się ( % ) przychody firmy w 2020 (dodatnio wzrost, ujemnie spadek)



10. Czy jesteś zaniepokojony możliwością przerwania działalności gospodarczej (upadłość/bankructwo lub istotne 
pogorszenie kondycji firmy) ?



11. Jakie najbardziej negatywne konsekwencje może mieć koronawirus na firmę w której pracujesz ? (można 
zaznaczyć wiele odpowiedzi)



12. Czy zamierzasz inwestować w roku 2020 ?



13. Jeśli wprowadzasz program oszczędnościowy to jakie wydatki będą zmniejszane? (można zaznaczyć wiele 
odpowiedzi)



14. W którym obszarze biznesu już miały miejsce negatywne efekty ?



15. Czy został wprowadzony program kryzysowy w Waszej organizacji ?



16. Jaki procent pracowników skierowany został na pracę zdalna ?



17. Jaki orientacyjny wpływ na działanie firmy po pierwszym kwartale (przychody / zamówienia w porównaniu do 
Q1 2019) ma sytuacja z koronawirusem ?



18. Czy została wprowadzona lub jest planowana redukcja etatów ?



19. Czy zostało wprowadzone lub jest planowane zmniejszenie wynagrodzeń ?



20. Czy Państwo powinno wprowadzić dedykowane programy pomocowe ?



21. Jakie działania oceniałbyś korzystnie dla firmy w której pracujesz ? (można zaznaczyć wiele odpowiedzi)



22. Jaka powinna być bezpośrednia wartość pomocy dla sektora energetycznego (mld. PLN)



23. Kto powinien koordynować program pomocy sektorowej dla energetyki ?



24. Wielkość firmy, w której pracujesz ?



25. Typ działalności Twojej firmy ?



26. Obszar działalności Twojej firmy ?



27. Inne sugestie / problemy / informacje które mogłyby być przydatne dla decydentów

28. Zaproponuj specyficzne rozwiązania dla sektora energetyki które uważasz za najbardziej istotne w programach 
pomocowych dla gospodarki

Działania opisane w ramach listu z postulatami IGEOS do Minister Rozwoju p. Jadwigi Emilewicz
i Ministra Klimatu p. Michała Kurtyki


