Ekonomiczne skutki pandemii w
samorządowych instytucjach kultury
Szanowni Państwo,
Zapraszam do udziału w badaniu ekonomicznych skutków pandemii COVID-19 w samorządowych
instytucjach kultury. Celem badania jest dostarczenie wiedzy na temat zmian w wysokości przychodów i
kosztów funkcjonowania instytucji kultury w związku z pandemią oraz podejmowanych przez
dyrektorów związku z tym decyzji i działań organizacyjnych mających skutki finansowe.
Proszę o uważne wypełnienie ankiety. Tam, gdzie to możliwe, proszę o wpisanie precyzyjnie określonych
wartości. Jeśli to będzie niemożliwe, proszę o podanie danych szacunkowych.
Badanie jest całkowicie anonimowe i jego trakcie nie będą zbierane ani przetwarzane dane osobowe.
Zbiorcze dane po opracowaniu zostaną opublikowane na stronie MenedżerKultury.pl oraz udostępnione
wszystkim zainteresowanym podmiotom.
Ankieta będzie dostępna do 15 czerwca 2020 r. W razie jakichkolwiek problemów z jej wypełnieniem
proszę o kontakt e-mailowy lub telefoniczny - fundacja@menedżerkultury.pl, tel. 603803614.
Z wyrazami szacunku
Paweł Kamiński

1.

W jaki sposób sytuacja finansowa kierowanej przez Pana(ią) instytucji uległa zmianie w
związku z pandemią COVID-19?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
Zdecydowanie się pogorszyła
W umiarkowanym stopniu się pogorszyła
Nie uległa zmianie
W umiarkowanym stopniu się polepszyła
Zdecydowanie się polepszyła
Trudno określić

2.

W jaki sposób, w Pana(i) ocenie, ulegnie zmianie sytuacja finansowa instytucji związku z
pandemią COVID-19 w okresie bieżącego roku?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
Zdecydowanie się pogorszy
W umiarkowanym stopniu się pogorszy
Nie ulegnie zmianie
W umiarkowanym stopniu się polepszy
Zdecydowanie się polepszy
Trudno określić

3.

Jeśli sytuacja finansowa instytucji się zmieniła, to jakie czynniki miały wpływ na tę zmianę?
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.
Zmniejszenie dotacji podmiotowej przez organizatora
Zmniejszenie dotacji celowych organizatora
Zmniejszenie dochodów własnych
Zmniejszenie kosztów w związku z zawieszenie działalności
Inne

4.

Jeśli zaznaczył(a) Pan(i) "Inne", proszę napisać jakie?

5.

Jeśli przewiduje Pan(i), że sytuacja finansowa instytucji zmieni się w okresie bieżącego
roku, to jakie czynniki będą miały wpływ na tę zmianę?
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.
Zmniejszenie dotacji podmiotowej przez organizatora
Zmniejszenie dotacji celowych organizatora
Zmniejszenie dochodów własnych
Zmniejszenie kosztów w związku z zawieszenie działalności
Inne

6.

Jeśli zaznaczył(a) Pan(i) "Inne", proszę napisać jakie?

Przychody Twojej instytucji

7.

Ile wynosi wysokość planowanej dotacji podmiotowej na 2020 r. według stanu sprzed
pandemii, tj. sprzed 12 marca 2020 r. (w złotych)?

8.

O jaką kwotę zmieniła się wysokość tegorocznej dotacji podmiotowej w stosunku do planu
sprzed pandemii? - Proszę o odpowiedź, jeśli otrzymał(a) Pan(i) decyzję organizatora o
zmianie wysokości dotacji.

9.

O jaką kwotę z wysokim prawdopodobieństwem zmieni się wysokość tegorocznej dotacji
podmiotowej w stosunku do planu sprzed pandemii? - Proszę o odpowiedź, jeśli
spodziewa się Pan(i) zmiany wysokości dotacji podmiotowej przez organizatora.

10.

Ile wynoszą planowane dotacje celowe organizatora na 2020 r. według planu sprzed
pandemii tj. sprzed 12 marca 2020 r. (w złotych)?

11.

O jaką kwotę zmieniła się wysokość tegorocznych dotacji celowych organizatora w
stosunku do planu sprzed pandemii? - odpowiedz, jeśli otrzymałe(a)ś decyzję
organizatora w tej sprawie.

12.

O jaką kwotę z wysokim prawdopodobieństwem zmieni się wysokość tegorocznych
dotacji celowych organizatora w stosunku do planu sprzed pandemii? - odpowiedz, jeśli
spodziewasz się zmiany wysokości dotacji celowych.

13.

Ile wynoszą planowane dotacje celowe z innych źródeł na 2020 r. według planu sprzed
pandemii tj. sprzed 12 marca 2020 r. (w złotych)?

14.

O jaką kwotę zmieniła się wysokość tegorocznych dotacji celowych z innych źródeł w
stosunku do stanu sprzed pandemii?

15.

O jaką kwotę z wysokim prawdopodobieństwem zmieni się wysokość tegorocznych
dotacji celowych z innych źródeł w stosunku do stanu sprzed pandemii?

16.

Ile wynoszą planowane dochody własne na 2020 r. według planu sprzed pandemii, tj.
sprzed 12 marca 2020 r. (w złotych)?

17.

Ile wynosi kwota utraconych w związku z pandemią dochodów własnych w okresie od 12
marca do 12 maja 2020 r. w stosunku do planu sprzed pandemii? (w złotych)

18.

O jaką kwotę z wysokim prawdopodobieństwem zmieni się wysokość planowanych
dochodów własnych na cały 2020 r. w stosunku do planu sprzed pandemii?

19.

Proszę wskazać z jakich tytułów instytucja uzyskuje dochody własne?
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.
Sprzedaż biletów na wydarzenia
Opłaty za udział w zajęciach
Dochody z tytułu wynajmu nieruchomości (np. sal, pracowni itp.)
Sprzedaż usług
Inne

20.

Jeśli zaznaczył(a) Pan(i) "Inne", proszę napisać jakie?

21.

Proszę wskazać w jakim stopniu (szacunkowo) tegoroczne dochody własne ze sprzedaży
biletów na wydarzenia zostaną zrealizowane w stosunku do planu sprzed pandemii (w
procentach)? - np. "-30" lub "+30".

22.

Proszę wskazać w jakim stopniu tegoroczne dochody własne z opłat za udział w
zajęciach zostaną zrealizowane w stosunku do planu sprzed pandemii (w procentach)? np. "-30" lub "+30".

23.

Proszę wskazać w jakim stopniu tegoroczne dochody własne z tytułu wynajmów
nieruchomości itp. zostaną zrealizowane w stosunku do planu sprzed pandemii (w
procentach)? - np. "-30" lub "+30".

24.

Proszę wskazać w jakim stopniu tegoroczne dochody własne z tytułu sprzedaży usług
zostaną zrealizowane w stosunku do planu sprzed pandemii (w procentach)? - np. "-30"
lub "+30".

25.

Proszę wskazać w jakim stopniu tegoroczne dochody własne z innych tytułów zostaną
zrealizowane w stosunku do planu sprzed pandemii (w procentach)? - np. "-30" lub "+30".

Koszty Twojej instytucji

26.

W jaki sposób w związku z pandemią zmienią się koszty funkcjonowania instytucji?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
Zdecydowanie spadną
W umiarkowanym stopniu spadną
Nie zmienią się
W umiarkowanym stopniu wzrosną
Zdecydowanie wzrosną
Trudno określić

27.

Jakiego rodzaju koszty instytucji ulegną zmianie w stosunku do planu sprzed pandemii?
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.
Koszty wynagrodzeń osobowych
Koszty wynagrodzeń bezosobowych
Koszty zakupu materiałów związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej
Koszty zakupu usług związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej
Koszty pozostałych materiałów i usług
Inne

28.

Jeśli zaznaczył(a) Pan(i) "Inne", proszę o wskazanie jakie?

29.

O ile (procentowo - wpisz kwotę ze znakiem + lub -) zmienią się tegoroczne koszty
wynagrodzeń osobowych? - np. "-30" lub "+30".

30.

O ile (procentowo - wpisz kwotę ze znakiem + lub -) zmienią się tegoroczne koszty
wynagrodzeń bezosobowych? - np. "-30" lub "+30".

31.

O ile (procentowo - wpisz kwotę ze znakiem + lub -) zmienią się tegoroczne koszty
wynagrodzeń bezosobowych? - np. "-30" lub "+30".

32.

O ile (procentowo - wpisz kwotę ze znakiem + lub -) zmienią się tegoroczne koszty
zakupu materiałów bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej np. "-30" lub "+30".

33.

O ile (procentowo - wpisz kwotę ze znakiem + lub -) zmienią się tegoroczne koszty
zakupu usług bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej - np.
"-30" lub "+30".

34.

O ile (procentowo - wpisz kwotę ze znakiem + lub -) zmienią się tegoroczne koszty
zakupu pozostałych materiałów i usług? - np. "-30" lub "+30".

35.

O ile (procentowo - wpisz kwotę ze znakiem + lub -) zmienią się tegoroczne pozostałe
koszty? - np. "-30" lub "+30".

Zmiany w Twojej instytucji

36.

Jakie działania i decyzje mające konsekwencje finansowe podją(ę)ł(a) Pan(i) w związku z
pandemią?
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.
Ograniczenie zatrudnienia (pracownicy etatowi)
Ograniczenie liczby współpracowników (osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym samozatrudnieni)
Obniżenie wynagrodzeń pracowników etatowych
Obniżenie wynagrodzeń współpracowników
Rezygnacja z organizacji wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych również po zakończeniu
pandemii
Rezygnacja z realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych
Rezygnacja z remontów – inwestycji
Inne

37.

Jeśli zaznaczył(a) Pan(i) "Inne", proszę napisać jakie?

38.

Jeśli zaznaczył(a) Pan(i) "Ograniczenie zatrudnienia", proszę napisać o ile etatów?

39.

Jeśli zaznaczył(a) Pan(i) "Ograniczenie liczby współpracowników", proszę napisać o ile
osób?

40.

Jeśli zaznaczył(a) Pan(i) "Ograniczenie liczby współpracowników", proszę napisać jakich
stanowisk dotyczą ograniczenia?

41.

Jakie działania i decyzje mające konsekwencje finansowe zamierza Pan(i) podjąć w
związku z pandemią?
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.
Ograniczenie zatrudnienia (pracownicy etatowi)
Ograniczenie liczby współpracowników (osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym samozatrudnieni)
Obniżenie wynagrodzeń pracowników etatowych
Obniżenie wynagrodzeń współpracowników
Rezygnacja z organizacji wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych również po zakończeniu
pandemii
Rezygnacja z realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych
Rezygnacja z remontów – inwestycji
Inne

42.

Jeśli zaznaczył(a) Pan(i) "Inne", proszę napisać jakie?

43.

Jeśli zaznaczył(a) Pan(i) "Ograniczenie zatrudnienia", proszę napisać o ile etatów?

44.

Jeśli zaznaczył(a) Pan(i) "Ograniczenie liczby współpracowników", proszę napisać jakich
stanowisk będą dotyczyć ograniczenia?

45.

Jeśli zaznaczył(a) Pan(i) "Ograniczenie liczby współpracowników", proszę napisać o ile
osób?

46.

Proszę opisać krótko podjęte lub planowane działania.

47.

Jak w związku z pandemią widzi Pan(i) finansowe perspektywy swojej instytucji w okresie
najbliższych dwóch lat?

48.

Czego w związku z pandemią oczekuje Pan(i) od swojego organizatora?

49.

Czego w związku z pandemią oczekuje Pan(i) od władz państwowych?

50.

Czego w związku z pandemią oczekuje Pan(i) od swojego zespołu?

Twoja instytucja

51.

Województwo
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

52.

Organizator
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
Samorząd województwa
Samorząd powiatu
Miasto na prawach powiatu
Gmina miejska
Gmina miejsko-wiejska
Gmina wiejska

53.

Status instytucji
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
instytucja artystyczna
instytucja nie będąca instytucją artystyczną

54.

Rodzaj instytucji
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
dom/ośrodek/centrum kultury
biblioteka
teatr
galeria
muzeum
filharmonia
opera
orkiestra
instytucja filmowa
inna

55.

Liczba etatów

56.

Liczba współpracowników

Ta treść nie została utworzona ani zatwierdzona przez Google.

Formularze

