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O badaniu:

✓ Badanie zrealizowane zostało przez Polską Radę Centrów Handlowych w formie ankiety CAWI

✓ Ankieta przeprowadzona została w dniach 28 marca – 2 kwietnia 2020 roku wśród 58 firm działających w 

branży nieruchomości handlowych

✓ Badanie miało na celu zebranie opinii na temat zaproponowanych przez Rząd zapisów do Tarczy 

Antykryzysowej – ustawy mającej na celu wsparcie przedsiębiorstw w walce z efektami epidemii Covid-19

Struktura firm biorących udział w badaniu:

Rodzaj firmy % badanych

Zarządca/właściciel obiektów handlowych/Fundusz 53%

Najemca 29%

Firma świadcząca usługi dla branży nieruchomości 
handlowych 

17%
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Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć/nie
mam zdania

Czy uważa Pan/i, że zapisane w specustawie regulacje w wystarczający sposób 
pomogą branży - właścicielom i najemcom powierzchni handlowych? 
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zwiększenie dofinansowania do wynagrodzeń pracowniczych do kwoty 80%

wypracowanie przez państwo z sektorem finansowym regulacji umożliwiających
zawieszenie rat kredytowych oraz możliwości kapitalizacji odsetek dla najemców i

wynajmujących, przy jednoczesnej zmianie przepisów dotyczących obowiązku tworzenie…

wypracowanie przez państwo z sektorem finansowym możliwości wstrzymania egzekucji
zabezpieczeń zobowiązań kredytowych ustanowionych przez najemców na rzecz

wynajmujących na okres zawieszenia spłaty rat kredytów i odsetek, z zastrzeżeniem, że…

wzmocnienie gwarancji rządowych i oferty pożyczek z budżetu państwa dla podmiotów,
które wskutek kryzysu utraciły płynność finansową.

wprowadzenia dopłat do czynszów w odniesieniu do placówek handlowych, które na
skutek wprowadzonych przepisów dotyczących stanu zagrożenia epidemicznego i stanu

epidemii zostały zamknięte

zawieszenie płatności czynszów w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii, a następnie zostaje równomiernie rozłożone na okres 12 miesięcy
następujących po zniesieniu zakazu lub ograniczenia działalności najemcy.

konieczność wprowadzenia kasowej metody rozliczania podatku VAT i podatku CIT w
odniesieniu do firm (zarówno najemców jak i wynajmujących), w odniesieniu do których

zastosowanie znajdzie mechanizm zawieszenia płatności czynszów najmu przez…

Zniesienie ograniczenia handlu w niedziele minimum do końca 2021 roku

Opinie nt. poszczególnych postulatów PRCH zgłoszonych do Ministerstwa Rozwoju w dniu 24 
marca 2020 r. (suma odpowiedzi "zdecydowanie się zgadzam" oraz "raczej się zgadzam"



Opinie nt. poszczególnych postulatów PRCH zgłoszonych do Ministerstwa Rozwoju w dniu 24 
marca 2020 r. (suma odpowiedzi "zdecydowanie się zgadzam" oraz "raczej się zgadzam"
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doprecyzowanie przepisów rozporządzenia dotyczących czasowego ograniczenia
funkcjonowania obiektów wielkopowierzchniowych i zlokalizowanych w nich

placówek handlowych; wprowadzenie ograniczenia także dla obiektów o…

zawieszenie obowiązku uiszczania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych w
okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 3

miesięcy następujących po tym okresie dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw

wprowadzenie zasady, zgodnie z którą działaniami pomocowymi objęci będą 
wszyscy przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek przychodów (spadek sprzedaży) 

w odniesieniu do analogicznych miesięcy w roku 2019 – zamiast przyjętego …

określenie możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego dla pracowników do 12
miesięcy, z jednoczesny przyznaniem pracodawcom uprawnienia do zmniejszenia

pracownikowi wymiaru etatu z uwagi na aktualną sytuację gospodarczą;

zniesienie tzw. doby pracowniczej i doprecyzowanie przepisów dotyczących
nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego pracownika;

czasowe (tj. do końca 2020 r.) zniesienie obowiązku zapewnienia pracownikowi
nieprzerwanego 10-dniowego urlopu wypoczynkowego

przyjęcie przez państwo płatności: zasiłku chorobowego już od 1. dnia 
nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby; zasiłku opiekuńczego –

zamiast obecnego jego rozliczenia przez ZUS;        

przyznanie możliwości zawieszenia obowiązku uiszczania składek z tytułu
ubezpieczeń społecznych także dużym przedsiębiorcom, z zastrzeżeniem, że

zawieszenie to przewidziane zostanie na okres 6 miesięcy
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W obliczu obecnego kryzysu, jakie działania planuje podjąć Pana(i) firma?        



KONSEKWENCJE WSKAZYWANE PRZEZ FIRMY W ZWIĄZKU Z 
UCHWALENIEM TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ W OBECNEJ FORMIE
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