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Wstęp 
Sytuacje kryzysowe to zdarzenia, wywołujące poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa, 
zdrowia ludzi, środowiska naturalnego lub funkcjonowania społeczeństwa. Mogą to być 
katastrofy naturalne, takie jak trzęsienia ziemi, powodzie i huragany, a także katastrofy 
spowodowane przez człowieka – wypadki komunikacyjne, pożary i incydenty związane  
z bezpieczeństwem. W takich sytuacjach ważne jest szybkie i skuteczne działanie, aby 
zminimalizować negatywne skutki i zapewnić bezpieczeństwo ludziom i miejscom dotkniętym 
kryzysem. 

W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych ważne jest przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa, celem uniknięcia dodatkowych zagrożeń, a także współpraca z odpowiednimi 
służbami i instytucjami (straż pożarna, służby ratownicze czy agencje rządowe), aby uzyskać 
niezbędną pomoc i wsparcie. W przypadku niektórych sytuacjach kryzysowych może być 
konieczne ewakuowanie ludzi z dotkniętych obszarów i zapewnienie im tymczasowego 
schronienia. Ważne jest jednak to, aby każdy miał plan działania w przypadku sytuacji 
kryzysowej i był przygotowany na ewentualność takiego zdarzenia, w kontekście posiadania 
zapasów, znajomości numerów alarmowych i procedur bezpieczeństwa. 

Sytuacje kryzysowe w wymiarze ekonomicznym i finansowym – o czym traktuje 
niniejsza monografia – mogą nieść poważne skutki dla gospodarki i rynków finansowych. 
Mogą one wywołać spadki cen akcji i obligacji, a także wzrost stopy procentowej, co może 
prowadzić do pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. 

Sytuacje kryzysowe, takie jak recesja gospodarcza, kryzys finansowy lub pandemia 
COVID-19, mogą powodować spadki produkcji i zatrudnienia, co może mieć daleko idące 
skutki dla gospodarki i społeczeństwa. W takich sytuacjach ważne jest, aby rządy i instytucje 
finansowe działały szybko i skutecznie, aby zapobiec dalszemu pogorszeniu sytuacji  
i zminimalizować negatywne ich skutki. W ich skład wchodzić mogą działania związane  
z udzielaniem wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, 
stosowanie odpowiedniej polityki fiskalnej i monetarnej, aby wspierać gospodarkę, 
wprowadzanie reform mających na celu poprawę funkcjonowania rynków, a także 
zapobieganie przyszłym kryzysom. W każdej sytuacji kryzysowej ważne jest, aby nie 
podejmować pochopnych decyzji, ponieważ ich skutki mogą być długotrwałe i negatywne.  

Przygotowana publikacja składa się z dwunastu rozdziałów, w ramach których autorzy 
prezentują wyniki własnych badań i analiz oraz proponują rozwiązania w kontekście 
podejmowanej problematyki. 

Monografię otwiera rozdział przygotowany przez Andrzeja Paleja zatytułowany: 
Ekonomia Wartości – nowy nurt, podmiotowość czy zamordyzm? Autor ukazuje w nim 
współczesne dylematy społeczeństwa i omawia wybrane aspekty „ekonomicznego 
imaginarium” z punktu widzenia aktualnych problemów gospodarczych dotyczących stóp 
procentowych, wakacji kredytowych i obligacji skarbowych. 

W rozdziale drugim: Ostatnie kryzysy i ich wpływ na sytuację gospodarczą w państwach 
G6 autorstwa Anny Górskiej i Magdaleny Chmielowiec zbadano sytuację gospodarczą państw 
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G6 w latach 2018-2022 w kontekście takich wskaźników, jak: PKB, PKB per capita, inflacja, 
stopa bezrobocia oraz kursy walut. 

Rozdział trzeci przygotowany przez Szymona Jędraska pt.: Modyfikacja modeli 
biznesowych jako szansa na ograniczenie negatywnego wpływu sytuacji kryzysowych, 
przedstawia definicję pojęcia modelu biznesowego oraz jego elementy składowe w aspekcie 
możliwości ich modyfikacji służącej ograniczeniu negatywnego wpływu sytuacji 
kryzysowych. Autor w ramach dokonanej analizy scharakteryzował trzy wybrane elementy 
modelu biznesowego: strumienie przychodów, kreowanie marki oraz koncepcję 
konkurencyjności w zakresie możliwości dostosowań do permanentnie zmieniającego się 
otoczenia rynkowego i występujących różnych rodzajów ryzyka. 

W rozdziale czwartym: фінансовий аналіз в системі антикризового планування, który 
opracowała Олена Нагорнова zwrócono uwagę na konieczność planowania działań 
antykryzysowych w przedsiębiorstwach w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na 
Ukrainie, wykorzystując narzędzia analizy finansowej, pozwalającej na ocenę sytuacji 
finansowej jednostki. 

W rozdziale piątym: Set of budget tools used during the COVID-19 pandemic applicable 
to Slovak economy, który przygotowała Ivana Butoracová Šindleryová oraz Lukáš Chuťka 
przeprowadzono badania wpływu działań rządu podjętych w celu spowolnienia 
rozprzestrzeniania się pandemii na gospodarkę Słowacji. 

W rozdziale szóstym: Aid scheme supporting the businesses in tourism in relation to the 
COVID-19 outbreak used as a budget tool in order to solve the critical situation in the 
conditions of Slovak Republic, Ivana Butoracová Šindleryová i Katarína Mičeková 
przeanalizowały wpływ pandemii COVID-19 na turystykę Słowacji, która – jak wskazują 
Autorki – ucierpiała najbardziej ze względu na wprowadzone rozwiązania rządu związane  
z ograniczeniem ruchu osobowego, zawieszeniem międzynarodowego transportu 
autobusowego, transportu statkami śródlądowymi, kolei, zamknięcime lotnisk itp. 

Rozdział siódmy autorstwa Bożeny Wójtowicz: Kierunki przemian w sferze usług czasu 
wolnego w Polsce w nowej sytuacji społeczno-ekonomicznej wywołanej przez COVID-19 – 
wstępny raport z badań, prezentuje wyniki badań, w ramach których dokonano diagnozy 
zmian w czasie wolnym i zachowaniach wolnoczasowych na skutek pandemii COVID-19  
i powiązanych z nią mechanizmów w kontekście codziennego funkcjonowania Polaków. 
Autorka podjęła się weryfikacji zachodzących zmian, zarówno w wymiarze aspektów jakości 
życia, jak i w kontekście popytu na usługi wolnoczasowe, do których należy zaliczyć różne 
formy spędzania czasu wolnego. 

W rozdziale ósmym: Ukraine's European integration as a way of overcoming crisis 
situations in Europe and countering Russian aggression, Yurii Koretskyi i Tetiana Koretska 
dokonali analizy dynamiki i specyfiki procesów integracji Ukrainy z Unią Europejską  
w kontekście przezwyciężania kryzysu w Europie i przeciwdziałania rosyjskiej agresji. 
Autorzy podkreślają, że integracja europejska jest głównym i niezmiennym priorytetem 
polityki zagranicznej Ukrainy, która znacząco wpłynęłaby na sytuację geopolityczną dla samej 
Ukrainy, jak i dla całego kontynentu europejskiego. 

Rozdział dziewiąty przygotowany przez Marka Smolenia pt.: Procesy budowania 
bezpieczeństwa ekonomicznego organizacji gospodarczych w obliczu nasilenia kryzysów, bada 
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problem zarządzania procesami w warunkach kryzysów. Autor wskazuje w nim na rolę 
procesu decyzyjnego w budowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego organizacji gospodarczych 
w odpowiedzi na wyzywania otoczenia, diagnozując przy tym wyniki osiągnięte przez wiodące 
firmy z regionu podkarpackiego w początkowej fazie nakładania się kryzysów. 

W rozdziale dziesiątym: Ekonomia społeczna jako odpowiedź na kryzys bezrobocia  
i wykluczenia społecznego, Katarzyna Kozieł prezentuje rolę i znaczenie ekonomii społecznej 
będącej sferą działań z pogranicza gospodarki i sektora pozarządowego, której głównym celem 
jest reintegracja zawodowa i społeczna osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym osób  
z niepełnosprawnością, osób uzależnionych, czy długotrwale bezrobotnych. Autorka wskazuje, 
że poprzez kompleksowe wsparcie stwarza warunki do samodzielności, podjęcia zatrudnienia 
oraz świadczenia usług, które pozwalają jednostce na wzrost poczucia sprawczości  
i poprawnego funkcjonowania społecznego. 

W rozdziale jedenastym: Wpływ pandemii COVID-19 na efektywność przedsiębiorstw 
sektora MSP z powiatu ostrowieckiego, przygotowanym przez Monikę Gajdowską oraz 
Natalię Wołowiec dokonano analizy działalności funkcjonowania podmiotów z sektora MSP  
w dobie pandemii koronawirusa w latach 2020-2021 w świetle badań własnych oraz podjęto 
próbę oceny wykorzystania źródeł pomocy kierowanych dla firm z powiatu ostrowieckiego na 
przykładzie rządowego wsparcia w postaci tarczy antykryzysowej. 

W ostatnim, dwunastym rozdziale, pt.: Informatyzacja społeczeństwa oraz praca zdalna 
podstawą analizy kosztów dla przedsiębiorców, Adam Panuś wskazuje, że pandemia COVID-
19 i związane z nią kwarantanny, przyczyniły się do upowszechnienia pracy zdalnej. Autor na 
przykładzie Wodociągów Miasta Krakowa pokazuje podjęte działania w tym zakresie, 
analizując wydatki poniesione m.in. na zakup niezbędnego sprzętu niezbędnego do 
wykonywania pracy zdalnej. 

Mamy nadzieję, że przeprowadzone badania i analizy zaprezentowane w niniejszej 
monografii staną się podstawą do ciekawej i owocnej dyskusji nad wieloma kwestiami 
podejmowanymi przez Autorów poszczególnych rozdziałów. 

Wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę Pana Profesora Andrzeja Bogaja, Pana 
Profesora Imricha Dufineca, Pana Profesora Ryszarda Stefańskiego oraz Pani Profesor Marii 
Borowskiej za wysiłek związany z przygotowaniem recenzji prezentowanej publikacji. 

Na koniec składamy serdeczne podziękowania wszystkim Autorom, którzy zaangażowali 
się w przygotowanie niniejszej monografii – za poświęcony czas oraz opracowanie wyników 
badań i analiz.  

 
Artur Kuchciński 

Grzegorz Wilk-Jakubowski 
Radosław Harabin 

Tomasz Konopka 
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Andrzej Palej1  

EKONOMIA WARTOŚCI  
– NOWY NURT, PODMIOTOWOŚĆ CZY ZAMORDYZM? 

Streszczenie 
Niniejszy rozdział ukazuje współczesne dylematy społeczeństwa. Omówiono w nim  
pokrótce kilka aspektów „ekonomicznego imaginarium”. Zaprezentowano podstawowe 
zagadnienia dotyczące stóp procentowych, wakacji kredytowych obligacji skarbowych. 
 
Słowa kluczowe: 
ekonomia, stopa procentowa, PKB, czarna gospodarka, wakacje kredytowe, obligacje 
skarbowe. 

VALUES ECONOMY  
– NEW TREND, EMPOWERMENT OR MURDERISM? 

Summary 
This chapter shows the contemporary dilemmas of society. It briefly discusses several 
aspects of the “economic imaginary”. The basic issues of interest rates, credit holidays  
of government bonds are presented. 
 
Keywords:  
economy, interest rate, GDP, black zone, credit holiday, government bonds. 
 
 

                                                 
1  Mgr, Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. 
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Wprowadzenie 
Współcześnie wielu z nas zmaga się z dylematem, co dobre?, co słuszne? Stoimy przed 
wyborem poczucia bezpieczeństwa, w zamian za „wolność” i autonomiczność jaką chcą nam 
dać autokraci, zastanawiamy się czy skorzystać z tak wykreowanej okazji, a może 
zdecydujemy się pozostać w trendzie wartości tożsamych z naszym wychowaniem, opartych 
na fundamentach rodziny i ludzkiej solidarności. 

Podążając tym tokiem rozumowania nasuwają się kolejne pytania: 
 czy współczesne wydarzenia wstrząsnęły ekonomią głównego nurtu – ekonomią 

neoklasyczną? 
 czy nowy nurt w ekonomii posiada zalążek „nadziei” oparty na sprzecznej narracji 

ekonomistów? 
 czy współcześnie podstawowym źródłem problemów gospodarki rynkowej, jest 

zerwanie relacji pomiędzy ekonomią, gospodarką wartościami? 
Ekonomia posiada podwójną tożsamość. Początkowo ekonomia związana była z „matką 

nauk” filozofią, czerpiąc esencje z etyki i innych nauk społecznych. Wzorcem struktur 
myślenia stał się Arystoteles: „Człowiek jest z natury zwierzęciem społecznym, osobą, która  
z natury nie jest społeczna i nie jest przypadkowa, jest albo poza naszą uwagą, albo bardziej 
niż człowiek”2. 

Społeczeństwo jest czymś, co poprzedza jednostkę. Każdy, kto albo nie może prowadzić 
wspólnego życia, albo jest na tyle samowystarczalny, że nie potrzebuje, a zatem nie 
uczestniczy w społeczeństwie, „jest albo bestią, albo bogiem”3. 

Drugie oblicze ekonomii ukazało się po swoistej metamorfozie gdy na wzór nauk 
ścisłych opierając tok rozumowania o matematykę, modelowanie, prognozowanie4, zaczęto 
uzależniać perswazje ekonomiczną od narracji politycznej, która w zależności od obranego 
kierunku, kreuje rzeczywistość. Najpierw następuje szok, który paraliżuje całe społeczeństwa. 
Zamach stanu, bombardowania, wojna, krach ekonomiczny. A kiedy społeczeństwo zostanie 
przez ten szok sparaliżowane niezwłocznie pojawiają się „chicagowscy chłopcy” albo inni 
uczniowie i kładą na stole swoje uniwersalne recepty: 

 otwarcie gospodarki, 
 deregulacja, 
 prywatyzacja, 
 obniżenie podatków. 
Jeżeli mimo szoku ktoś zaprotestuje, to albo trafia za kraty – jak w Chile czy Argentynie 

– albo dostaje łatkę komunisty, więc zamiast brać udział w debacie gospodarczej, musi się 
tłumaczyć ze zbrodni Stalina i Mao. 
                                                 
2  Arystoteles, Polityka, z dodatkiem Pseudo-Arystotelesowej Ekonomiki. Przełożył i przypisami opatrzył  

L. Piotrowicz. Wstępem poprzedził K. Grzybowski, Warszawa 1964. 
3  Tamże. 
4  http://www.polityka.pl/swiat/rozmowy/275298,1,rozmowa-z-autorka-ewangelii-antyglobalizmu.read 

[dostep 11.11.2022]. 
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Dzięki temu fundamentaliści rynkowi ze szkoły chicagowskiej mogą całkiem bezkarnie 
przedstawiać siebie jako jedynych obrońców wolności i wmawiać wszystkim, że jedyną 
ekonomia rynkową jest ekonomia rynkowego fundamentalizmu”5. 

Ten dualizm jest naturalny, nie jest niczym złym, ale istotny jest parytet. Wartości 
instrumentalne nie mogą przesłaniać wartości egzystencjonalnych.  

Jak więc współcześnie zdefiniować „ekonomię” mając na względzie wspomniany 
dualizm w kwestii podejścia interpretacyjnego? 

Ekonomia jako „łuk interpretacyjny” 
Należy zacząć od pytania: czym jest ekonomia? Odpowiadając na postawione pytanie czym 
jest ekonomia jako nauka, można użyć określenia pochodzącego od Paula Ricoeura wybitnego 
filozofa francuskiego: Ekonomia to pojęcie „luku interpretacyjnego”. 

Dlaczego łuku? Ponieważ łuk ma to do siebie, że można go naciągać. Na jednej części 
łuku znajduje się analityka ekonomiczna, a więc to spektrum, które zawiera umiejętności 
liczenia, modelowania i prognozowania. Ta część musi mieć analityczną orientację, 
analityczny charakter oparty na fundamentach matematyki i sięgać korzeni innych nauk 
ścisłych6. Na drugim końcu łuku znajduje się coś, co mało doceniamy, z czego często nie 
zdajemy sobie sprawy, a co jest nazywane „ekonomicznym imaginarium”. To wyobrażenie 
ludzi o tym, co jest w kontekście ekonomii dobre, a co jest złe, co jest słuszne, a co nie. 
Bowiem ludzie mają wyobrażenie, które nie biorą znikąd, a wynika one głównie z perswazji, 
narracji, jaką uprawiają ekonomiści. 

„Jeżeli w debatach publicznych ekonomiści podkreślają, iż mamy do czynienia  
z problemem mieszkaniowym na rynku nieruchomości, a problem ten można, a wręcz należy 
rozwiązać w taki sposób, że każdy ma mieć mieszkanie własnościowe, to ludzie zaciągają 
kredyty, zawierają akt notarialny, otrzymują w ich mniemaniu akt własności. Podczas gdy  
w rzeczywistości nie Oni są właścicielami mieszkania, a Bank!”7. Natomiast ludziom 
pozostają do spłaty długoterminowe kredyty 10-cio, 20-to, 30-to letnie. Często spłata 
zaciągniętych kredytów nie kończy się „happy endem”. 

Ekonomiści musza być odpowiedzialni za swoją narrację, zwłaszcza gdy piastują 
stanowiska zaufania publicznego, perswazja osób autorytatywnych z mocy zajmowanego 
stanowiska, nie może utrzymywać ludzi w innym przeświadczeniu niż otaczająca ich 
rzeczywistość. Jeżeli na forum publicznym ekonomista utwierdza w przekonaniu, że stopy 
procentowe nie zostaną podniesione, to w wyniku tej zapowiedzi gospodarstwa domowe 
zaciągają kolejne kredyty, przedsiębiorstwa stosują dźwignię finansową w postaci kredytu. 
Wówczas, gdy owa narracja okazuje się zgoła odmienna od rzeczywistości, to konsekwencje 

                                                 
5  N. Klein, Przemówienie na wiecu protestacyjnym „Occupy Wall Street”, Liberty Plaza, Nowy Jork, 6.10.2011. 
6  P. Ricoeur, Czas i opowieść, t. 1 – tłum. M. Frankiewicz, t. 2 – tłum. J. Jakubowski, t. 3 – tłum. U. Zbrzeźniak, 

Eidos, Kraków 2008. 
7  https://instytutsprawobywatelskich.pl/fundamenty-nowej-ekonomii-dopiero-sie-rodza/ [dostęp 11.11.2022]. 
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tak prowadzonej perswazji ponoszą kredytobiorcy i ich rodziny8. Czy słusznym jest brak 
odpowiedzialności za tak prowadzaną narracje? Na przestrzeni jednego roku, doszło do  
11 krotnej podwyżki stóp procentowych, a co w logicznej sekwencji przełożyło się na znaczne 
podniesienie wskaźnika WIBOR. 

Poniżej przedstawiono realne obliczenia przez autora niniejszego rozdziału dotyczące 
wielkości podwyżek stóp procentowych oraz innych wskaźników kredytowych. 

 
KOSZT KREDYTU:  

Oprocentowanie kredytu jest sumą marży wpisanej w umowie kredytowej i stawki wibor 
Koszt kredytu = marża banku (zgodnie z umową + stawka WIBOR). 
Wzór na wyliczenie: [(6,75%) / (0,1%) – 1)] * 100% = 6650% 
Obecna stopa procentowa jest 66,5 razy większa niż ta z początku października 2021 r. 

 
WZROST STAWKI WIBOR: 

po podniesieniu stopy referencyjnej (11-sto krotnie) przez RPP z 0.1% na 6.75%, obecna 
stawka WIBOR wynosi 7,49%. Stawka WIBOR wzrosła o 3020.83%.  
Wzór na wyliczenie [(7,49%) / (0,24%) – 1)] * 100% = 3020,83% 
Obecna stopa procentowa WIBOR jest 30,20 razy większa niż ta z początku października 
2021r. 

WZROST RATY KREDYTU (BEZ SPŁATY KAPITAŁU). 
Skoro oprocentowanie kredytu, to suma marży i stawki WIBOR pozostaje jeszcze pokazać 
i wyliczyć o ile wzrośnie rata kredytu. Przykład: 
teoretyczna marża określona w umowie 2%. WIBOR październik 2021 na poziomie 
0,24%. Marża banku (teoretyczna) 2%.  
Wzór na wyliczenie: 2,0% + 0,24% = 2,24%. Koszt kredytu w miesiącu październik 
2021 r. 
Wzrost raty kredytu (bez spłaty kapitału) – teoretyczna marża określona w umowie 2%. 
WIBOR październik 2022 r. na poziomie 7,49%, marża banku (teoretyczna) 2%.  
Wzór na wyliczenie: 2,0% + 7,49% = 9,49% Koszt kredytu w miesiącu październik 2022 r.  
Zmiana procentowa kosztu kredytu: [(9,49%) / (2,24%) – 1)] * 100% = 323,66%.  
Jak widać koszt kredytu wzrósł o 323,66%. 
Zakładając że kwota udzielonego kredytu przez bank to 300 tys. zł w październiku 2021 r. 
roczny koszt kredytu wynosił 6720 zł (bez spłaty kapitału).  
Miesięczny koszt to: 6720 / 12 = 560 zł. 
W miesiącu październiku 2022 r. (po roku), roczny koszt kredytu wynosił 28470 zł  
(bez spłaty kapitału). 
Miesięczny koszt to: 28470 / 12 = 2372,50 zł.  
Różnica kosztów: 2372,50 – 560,00 = 1812,50 zł.  
Miesięczny wzrost kredytu to kwota 1812,50 zł. 
 

ZMIANY STÓP PROCENTOWYCH 
Zmiany stóp procentowych mogą być podawane w bardzo mylący sposób, bez znajomości 
kontekstu, elementarnej wiedzy „przeciętny” człowiek nie zdaje sobie sprawy z wielkości  
i zakresu rozbieżności dotyczących omawianych podwyżek. 

                                                 
8  J. Hausner, Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania, w kierunku ekonomii wartości, Warszawa 2019. 
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Olbrzymia część kredytobiorców utwierdzona jest w przekonaniu, iż podwyżka stóp 
procentowych o 1% jest tożsama z wzrostem ich oprocentowania kredytu o 1% – nic 
bardziej mylnego!  
Często „brutalne” uświadomienie jak podniesienie stóp procentowych wpłynęło na 
wielkość kosztów kredytu, następuje po otrzymaniu przez kredytobiorcę zaktualizowanego 
harmonogramu spłaty kredytu.  
Dla przykładu: 
wzrost o 1 p.p.9 do poziomu 2 p.p. może oznaczać, że odsetki rosną aż dwukrotnie,  
czyli o 100%. A wzrost z 10 p.p. na 11 p.p. oznacza wzrost o 10%. 
Ponieważ: 
1 p.p. = 100% jeżeli rośnie o kolejny p.p. to rośnie dwukrotnie. 
10 p.p. = 100% jeżeli rośnie o kolejny p.p. to wzrost jest na poziomie 10% 
Punkt procentowy (%) 1 p.p. – to jednostka różnicy między wartościami jednej wielkości  
a drugiej wielkości wyrażonej w procentach. 

PKB 

W ekonomii występuje wiele wskaźników, wśród nich jest wskaźnik taki jak PKB – w opinii 
autora – wskaźnik którego współczesna interpretacja jest arbitralna tzn. zgodna z oczekiwa-
niami i kreowana rzeczywistością, tożsama z przyjęta narracją. 

Nowelizacja unijnych przepisów z 2010 r., dotycząca obliczania rachunku narodowego 
obliguje Polskę od 2014 r., do wliczania do PKB dochodów z działalności nielegalnej  
tj. czarnej gospodarki, która obejmuje dochody z działalność niezgodnej z prawem, nielegalny 
obrót nielegalnymi towarami czy usługami, np. handel narkotykami, bronią, ludźmi, 
podrabianie produktów, prostytucja, piractwo.  

Czarna gospodarka jest to działalność gospodarcza, która nie jest deklarowana do celów 
podatkowych. Pozwolę sobie przypomnieć definicje PKB – jest to suma dóbr i usług 
wytworzona przez dane społeczeństwo w pewnym okresie czasu – zazwyczaj jednego roku, 
wyrażona w pieniądzu.  

Zatem należy zadać retoryczne pytanie: czy taka interpretacja wspomnianego wskaźnika 
stanowi, „ekonomiczne imaginarium”? Jeżeli wspomniane powyżej unijne zarządzenie 
obligowało by wszystkie państwa to wówczas Meksyk czy tez Kolumbia, byłyby najbardziej 
rozwijającymi się gospodarkami świata. 

Kredyty we frankach 
Towarzystwo frankowe posądza banki, iż na wolnym rynku tworzyły iluzje. Prawdopodobnie 
tymi iluzjami przy podejmowaniu tak ważnej decyzji jak kredyt, kierowało się mnóstwo ludzi 
dorosłych, doświadczonych i wykształconych. 

                                                 
9  Punkt procentowy. 
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Duża część kredytobiorców, którzy pozaciągali kredyty walutowe, nie tylko we frankach, 
kierowała się oczekiwaniami, ulegając oszustwom i trikom jakie im proponowały banki.  
W tamtym czasie istniało przekonanie, iż wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej, 
umocnieniem się złotego na rynku walutowym oraz niskie oprocentowania walut mogą dać 
ludziom spokojny, niskooprocentowany oraz stabilny kredyt i poczucie bezpieczeństwa – taką 
narracje uprawiali ekonomiści, utwierdzając ludzi w tym błędnym przekonaniu. Jednakże 
poczucia te nie trwały długo, frank poszedł do góry, co za tym idzie koszty kredytu zwiększyły 
się kilkakrotnie i wielu z beneficjentów kredytów we frankach poszło z przysłowiowymi 
torbami. W obecnych czasach te miliony kredytobiorców, którzy powinni już dawno spłacić 
kredyt nadal go spłacaj ą, nie tyle kapitał który już został spłacony, ale również kolosalne 
odsetki. Prokuratura i sądy nie nadążają z interpretacja ciągle to nowych wnoszonych pozwów 
indywidualnych i zbiorowych oskarżających banki o oszust i wprowadzenie kredytobiorcy  
w błąd. Ale czy sugerowanie, iż banki miały symetryczna z klientem wiedzę o zmienności 
kursów walutowych na dzień udzielania kredytu i mogły przewidzieć zdarzenia przyszłe nie 
jest do końca wyjaśnione10. Kto dziś ponosi konsekwencje takiej narracji, kto weżnie 
odpowiedzialność za tysiące tragedii ludzkich, samobójstw, rozpadów małżeństw, depresji, 
znacznego pogorszenia komfortu życia kredytobiorców i ich rodzin? 

To co miało spajać okazało się pułapką której ofiarami jest młode pokolenie Polaków 
marzących o własnym M. Gdzie byli ekonomiści posiadający „ekonomiczne imaginarium”,  
a może ich jeszcze nie było? Może nie mieli odwagi? A może zdecydowana większość 
zatrudniona jest w systemie bankowym który w 90% należy do kapitału zagranicznego? 

Wakacje kredytowe 
W środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych trwa wręcz kampania 
reklamowa „wakacji kredytowych”. Wielu ekonomistów, urzędników pełniących stanowiska 
zaufania publicznego namawia do wspomnianych wakacji, często słychać takie tłumaczenia: 
przy spłacie kredytów, w pierwszym rzędzie tych zaciąganych długoterminowo, mogą pojawić 
się nieprzewidziane okoliczności zaburzające naszą płynność finansową. Wystarczy niekiedy 
bardzo niewiele, by budżet się nie domykał, zmuszając nas do rezygnacji z niektórych 
wydatków. 

Na szczęście kredyt nie musi być tutaj przeszkodą do wdrożenia tymczasowego „planu 
oszczędnościowego”. Wydłużenie okresu spłaty kredytu z wykorzystaniem wakacji 
kredytowych to rozwiązanie, które powstało z myślą o osobach, które nie chcą „psuć” swojej 
historii kredytowej i narażać się na windykację, a jednocześnie zależy im na byciu fair wobec 
banku. Od lat ta opcja budziła szerokie zainteresowanie, a szczególnie popularna była ona  
w czasach covidowego kryzysu. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 7 lipca 2022r.  
o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. 

                                                 
10  K. Kalicki, Kredytowe manipulacje lobby frankowego, https://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse- osobiste/artyku-

ly/8208196,kredyty-we-frankach-frankowicze-knf-nbp.html [dostęp 5.11.2022]. 
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Zmiany wprowadzono w życie od początku sierpnia 2022r. Na jej mocy: osoby, które 
zaciągnęły kredyt hipoteczny w polskiej walucie na własny cel mieszkaniowy, będą mogły 
skorzystać z wakacji kredytowych. 

Wakacje kredytowe pozwolą na czasowe zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego – 
łącznie przez 8 miesięcy (po 2 miesiące w III i IV kw. tego roku i po 1 miesiącu w każdym IV 
kwartale kolejnego roku)”11. Czy zawieszone raty przepadają? W żadnym razie! Rata kredytu 
nie znika, ale zostaje tylko zawieszona na dany miesiąc (miesiące). Co istotne: wraz z nią 
przesuwa się cała spłata kredytu właśnie o ten miesiąc (miesiące). Ekonomiści u których  
w zasobach moralności znajduje się „ekonomiczne imaginarium” muszą uświadamiać 
kredytobiorców o tym, iż rzekome wakacje kredytowe, które w sposób zamierzony z nazwy, 
mając się kojarzyć przez bliźniaczy wydźwięk z czymś miłym, przyjemnym, pociągają za 
sobą olbrzymie ryzyko związane z wzrostem stóp procentowych, a co realnie wpłynie na 
wzrost kosztów kredytu. 

Na przestrzeni tylko jednego roku stopy procentowe zostały podniesione 11 krotnie, stopa 
referencyjna została podniesiona o 6650%, a wskaźnik WIBOR o 3020%. 

Przesuwanie terminu spłaty kredytu o parę miesięcy, przy tak dynamicznej sytuacji na 
rynku finansowym, może prowadzić do braku jakiejkolwiek wypłacalności ze strony 
kredytobiorcy, może to wynikać oczywiście z podwyżek stóp procentowych, ale w moim 
mniemaniu bardziej prawdopodobne jest uaktualnienie się wskaźnika WIBOR w harmono-
gramie spłaty kredytu. Nie korzystanie z dyskusyjnego przywileju wakacyjnego pozwala 
kredytobiorcy, pomimo trudności finansowych, na spłatę zobowiązań ratalnych po stawce 
WIBOR z 3 lub 6 m-cy wstecz. Rozumując logicznie, wakacje kredytowe wydają się słusznym 
rozwiązaniem gdy zaobserwujemy na rynku trend spadkowy stóp procentowych. Wówczas 
zawieszenie spłaty rat kredytu na parę miesięcy spowoduje, że kolejny uaktualniony 
harmonogram spłaty rat kredytu będzie uwzględniał obniżenie wskaźnika WIBOR, co realnie 
wpłynie na obniżenie kosztów kredytu. Dlaczego słuchając wypowiedzi w mediach  
o wakacjach kredytowych nie sposób usłyszeć podobnej sugestii? 

Obligacje skarbowe 
Obecny, bardzo trudny czas na rynkach akcji, zakupu nieruchomości, gruntów czy walut, 
pozbawia złudzeń ludzi posiadających kapitał inwestycyjny, na szybki i solidny zarobek. Dla 
wielu rozpoczęte w nieodpowiednim czasie działania przyniosły bolesne zakończenie,  
w postaci konkretnych strat i konieczność zweryfikowania swoich długoterminowych planów. 
W obecnym czasie wielu ludzi, którzy w jakimś chociaż najmniejszym stopniu uratowali cześć 
swojego nie do końca dobrze ulokowanego kapitału zwraca uwagę na bezpieczniejsze 
inwestycje takie jak Obligacje Skarbu Państwa. Ale czy one są bezpieczne? 

                                                 
11  https://finanse.uokik.gov.pl/finanse/wakacje-kredytowe-co-warto-wiedziec/ [dostęp 15.11.2022]. 



Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach 

16 

W porównaniu z innymi formami lokowania pieniądza, obligacje skarbowe emitowane 
przez państwo uważane były za bezpieczne lecz mało rentowne inwestycje. W obecnych 
burzliwych czasach obligacje traktowane są przez inwestorów bardziej jako swoista 
przechowalnia, dla uratowanej gotówki niż jej namnażanie. Nie oznacza to bynajmniej,  
że inwestycje w obligacje, zwłaszcza te o długim terminie zapadalności, pozbawione są ryzyka 
związanego z zmianami cenowymi. Wielu mniej doświadczonych inwestorów na własnej 
skórze, także w warunkach polskich, przekonało się, że nabywanie długoterminowych 
obligacji w fazie niskich stóp procentowych może być źródłem bardzo poważnych, 
sięgających nawet kilkudziesięciu procent strat. Stają się one realnymi stratami w sytuacji, gdy 
zachodzi potrzeba wcześniejszego ich spieniężenia. A przecież rzadko kto kupując nawet 
dziesięcioletnią obligację, może być utwierdzony w przekonaniu, że inwestycję tę będzie 
przetrzymywał aż do wykupu przez emitenta12. 

Wnioski 
Współczesne wydarzenia wstrząsnęły ekonomią głównego nurtu – ekonomią neoklasyczną.  
W odniesieniu do zachowań ludzi i firm, szkoła neoklasyczna opiera się na trzech 
podstawowych założeniach. 

 zarówno producenci jak i konsumenci są racjonalni, 
 ludzie dążą do maksymalizacji swojej użyteczności lub satysfakcji, kiedy 

konsumuj ą towar lub usługi, firmy dążą do maksymalizacji swoich zysków, 
gdy sprzedają towary lub usługi, 

 ludzie i firmy działają niezależnie w oparciu o pełne i istotne informacje. 
 

 
 

 
Rys. 1. Teoria równowagi ogólnej 

Źródło: Ł. Tomaszewicz, Metody analizy input-output, Warszawa 1994. 
 

Wykreowanie pewnej ekonomicznej rzeczywistości opartej na wydarzeniach związanych 
z SARS- CoV-2, czy konfliktem zbrojnym na Ukrainie, dało duże możliwości manipulacyjne 
pewnym grupom, których wiarygodność oparta była na autorytecie ludzi posiadających tytuły 

                                                 
12  https://kancelaria-skarbiec.pl/publikacje/kancelaria prawna 45.html [dostęp 15.11.2022]. 
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naukowe. W wyniku pewnej narracji, racjonalne myślenie producentów i konsumentów,  
na wskutek paniki, zastraszania i nieprzewidywalności, zostało zastąpione perswazją, służącą 
interesom nieuczciwych ludzi. Racjonalność podejmowanych decyzji wynika bowiem  
z dostępu do pełnych i istotnych informacji. Powstaje „zalążek nadziei” oparty na sprzecznej 
narracji ekonomistów. 

Wśród nich są tacy, którzy stoją po lewej stronie wspomnianego łuku interpretacyjnego, 
posługuj ą się jedynie wskaźnikami, w zależności od potrzeb zleceniodawców kreują 
rzeczywistość zgodnie z przyjętą narracją. Pojawiają się tez tacy, którzy oprócz wiedzy, mają 
swoją tożsamość opartą na szacunku do wartości i poszanowania godności człowieka.  

Tacy którzy nie usprawiedliwiają braku racjonalnych decyzji ceną jaką powinni płacić 
ludzie za brak wiedzy ekonomicznej. Ekonomiści Ci posiadają „ekonomiczne imaginarium”  
i walczą o odbudowanie autorytetu ekonomicznego, o przywrócenie szacunku jako osoby 
autorytatywnej posiadającej nie tylko wyksztalcenie ekonomiczne, ale przede wszystkim 
godnej zaufania publicznego. 

Ad Vocem łuku interpretacyjnego Paula Ricoeura – po lewej stronie mamy analitykę 
ekonomiczną, wszystko to, co jest empiryczne, po prawej stronie mamy „ekonomiczne 
imaginarium” pośrodku łuku jest to, co stanowi istotę, kwintesencję ekonomii, czyli 
rozumowanie ekonomiczne. Na podstawie analityki możemy zacząć przewidywać, jak należy 
działać, ale zawsze potrzebny jest rozum, inna wiedza, która służy rozumieniu tego w czym 
współcześnie uczestniczymy, jaką rolę odgrywamy jako aktorzy na scenie współczesnej 
transformacji. Problem w tym, że tej wiedzy może nie być w podręcznikach. Z tego powodu 
potrzebne jest rozumowanie spajające część opartą na analityce z częścią odnosząca się do 
wartości. Bo co powinno określać „imaginarium ekonomiczne”? 

To odpowiednia narracja ze strony ekonomistów, narracja oparta na prawdzie  
i wartościach. Ekonomiści kreują gospodarkę, a gospodarka ma służyć poprawie jakości życia 
człowieka. Współcześnie podstawowym źródłem problemów gospodarki rynkowej, jest 
zerwanie relacji pomiędzy ekonomią, gospodarką wartościami. 

„Człowiek rodzi się ani dobry ani zły, ale z tendencjami do złego wynikającymi z jego 
egoizmu”13. 

Koniecznym staje się odbudowanie wzajemnych relacji miedzy ekonomią, a tym co 
kreuje nas być godnymi miana człowieka. Każdy z nas musi posiadać „ekonomiczne 
imaginarium”, tą tożsamość, która w sytuacjach ekstremalnych, pomimo naszego egoizmu, 
pozwoli stać na straży słabszych, broniąc takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna. 
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OSTATNIE KRYZYSY I ICH WPŁYW NA SYTUACJĘ 
GOSPODARCZĄ W PAŃSTWACH G6 

Streszczenie 
Konflikt, jaki wywołany został przez Federację Rosyjską w Ukrainie, wpływa na gospodarki 
wielu państw. Jest to jedna z kilku ostatnich sytuacji kryzysowych, jakie nas dotykają.  
W artykule dokonano przeglądu sytuacji gospodarczej wybranych państw, bazując na 
ujęciu statystycznym wybranych danych z ich urzędów statystycznych. Analizie poddano 
takie wskaźniki jak: PKB, PKB per capita, inflacja, stopa bezrobocia, oraz kursy walut. 
Wskaźniki ujęto w stosunku miesięcznym dla 2022 roku a dla pozostałych lat 2018-2021 – 
rocznym. Uwzględniono sytuację polityczną Europy, czas pandemii i zamknięcia 
gospodarek, a następnie konflikt zbrojny w Ukrainie, dlatego dla dokonania poprawnej 
analizy również uwzględniono bazowy rok 2018.  
 
Słowa kluczowe:  
gospodarka, wskaźniki makroekonomiczne, UE, Ukraina, kryzys  

RECENT CRISES AND THEIR IMPACT  
ON THE ECONOMIC SITUATION IN THE G6 COUNTRIES 

Summary 
The conflict caused by the Russian Federation in Ukraine is affecting the economies  
of many countries. It is one of several recent crises affecting us. The article provides a pre-
interview of the economic situation of selected countries, based on a statistical treatment of 
selected data from their statistical offices. Such indicators as GDP, GDP per capita, 
inflation, unemployment rate, and exchange rates were analyzed. The indicators were 
included on a monthly basis for 2022 and on an annual basis for the remaining years  
2018-2021. The political situation in Europe, the time of the pandemic and the closure  
of economies, and then the armed conflict in Ukraine were taken into account, so the base 
year of 2018 was also included for correct analysis.  
 
Keywords:  
economy, macroeconomic indicators, EU, Ukraine, crisis 

                                                 
1  Dr, Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. 
2  Mgr, Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. 
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Wprowadzenie 
Kryzysy ekonomiczno-finansowe w powojennym świecie często nawiedzały różne państwa  
i stanowiły wyzwanie dla rządzących. Szczególnie mocno dały o sobie znać kryzysy finansowe 
w Hiszpanii (1977), Norwegii (1987), Szwecji (1991), Japonii (1992), Kolumbii (1998),  
a także krajach Azji (1997-1998) takich jak: Hongkong, Indonezja, Malezja, Filipiny, Tajlandia 
czy Korea, następnie w Argentynie (2001) oraz kryzys finansowy z lat 2008-20093. 

Upadek banku inwestycyjnego Lehman Brothers, który miał miejsce 15 września 2008 r., 
był symbolicznym początkiem kolejnego kryzysu gospodarczego, jaki pojawił się od czasu 
tzw. Wielkiego Kryzysu z lat 30. XX wieku. Już w tym okresie największe straty gospodarcze 
poniosły Grecja, Hiszpania oraz Włochy4. 

Podjęta tematyka kryzysu obliguje do wyjaśnienia czym on jest. Otóż słowo „kryzys” 
pochodzi od greckiego „krino” i oznacza: punkt zwrotny, przełomowy; moment 
rozstrzygający; jakościową zmianę układu lub w układzie5. Kryzys to: „sytuacja, w której jakiś 
konflikt staje się tak poważny, że grozi wybuchem wojny, zmianą rządu lub innym 
radykalnym rozwiązaniem”6. „Kryzys to sytuacja powstała w wyniku załamania się stabilnego 
dotąd procesu rozwoju, grożąca utratą inicjatywy i koniecznością godzenia się na 
przyjmowanie niekorzystnych warunków, wymagająca podjęcia zdecydowanych kroków 
zaradczych”7. 

W ciągu krótkiego okresu czasu, bo 3 lat nastąpiło wiele istotnych wydarzeń polityczno-
społecznych, które wpłynęły na funkcjonowanie analizowanych państw. Pierwszym z nich 
było wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, drugim wybuch pandemii COVID-19  
w Chinach i zamknięcie gospodarek w 2020 roku w wielu państwach w tym UE, a trzecim 
konflikt zbrojny w Ukrainie na początku 2022 roku. 

Polityka gospodarcza wiąże się z polityką społeczną, a jednym ze sposób pomiary tej 
relacji jest analiza powszechnie stosowanych wskaźników, takich jak inflacja, bezrobocie, 
roczne tempo wzrostu PKB itp.8.  

Celem artykułu jest dokonanie analizy sytuacji gospodarczej państw G6 w latach 2018-
2022 oraz sprawdzenie jak powyższe trzy sytuacje kryzysowe wpłynęły na największe 
gospodarki europejskie. 

Grupa G6 działa od 2003 r., jest ona nieformalną inicjatywą w obszarze bezpieczeństwa 
wewnętrznego, która zrzesza największe państwa członkowskie UE: Niemcy, Francję, 
Włochy, Hiszpanię, Polskę oraz spoza UE – Wielką Brytanię. Jej zadania skupiają się wokół 
bezpieczeństwa, jak walka z terroryzmem, skuteczna kontrola granic, wymiana danych 
operacyjnych, zwalczanie nielegalnej imigracji czy zapobieganie i zwalczanie zorganizowanej 
                                                 
3  M. Drozdowicz-Bieć, Cykle i wskaźniki koniunktury, Warszawa 2012, s. 35. 
4  T. Kubin, Kryzys gospodarczy w Hiszpanii. Przyczyny, przejawy, następstwa, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE  

w Katowicach”, 2016, nr 287, s. 91. 
5  A. Kaleta, K. Moszkowicz, Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Wrocław 2012, s. 516. 
6  https://sjp.pwn.pl/sjp/kryzys;2565070.html [dostęp 20.10.2022]. 
7  Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002, s. 61. 
8  B. Ostapowicz, Współczesna polityka gospodarcza w warunkach globalizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Problemy Współczesnej Ekonomii”, 2013, t. 1, s. 111-138. 



Ekonomiczny i finansowy wymiar sytuacji kryzysowych 

 

21 

przestępczości9. Analiza PKB w G6, czyli w Polsce, Francji, Niemczech, Włoszech i Wielkiej 
Brytanii wiąże się z faktem, że państwa te to teren który obejmuje 70% obywateli Unii 
Europejskiej, dodatkowo są to mocne gospodarki w Europie. Faktem jest, że Wielka Brytania 
wyszła z Unii Europejskiej 31 kwietnia 2019 r., co wpłynęło na jej sytuację gospodarczą, 
dlatego też w artykule tym podjęto tematykę kryzysów, jako jednego z trzech okresów 
funkcjonowania państwa wynikającego z powstania konfliktu społecznego, skupiając uwagę 
na przyczynach wydarzeń i ich skutkach10.  
 

 
Mapa 1. G6 – państwa członkowskie  

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/G6#/media/Plik:G6_members.svg [dostęp 19.10.2022]. 
 

Wskaźniki makroekonomiczne, które wybrano do niniejszej analizy to: PKB, roczne 
tempo wzrostu PKB, PKB per capita, inflacja, stopa bezrobocia, oraz kursy walut. Metodą 
badawczą jest analiza danych makroekonomicznych.  

Sytuacja gospodarcza w grupie G6  
Najpopularniejszym wskaźnikiem który mierzy aktywność gospodarczą jest Produkt Krajowy 
Brutto (PKB). Miernik ten nie oddaje stanu faktycznego gospodarki, jednak jest najlepszy jaki 
do tej pory wymyślono. Określa on jak podaje Elżbieta Mączyńska „wartość nowo 
wytworzoną w kraju”11. Autorka dodaje, że na skutek przepływów międzynarodowych 

                                                 
9  https://www.gov.pl/web/mswia/spotkanie-ministrow-grupy-g6-w-monachium [dostęp 22.10.2022]. 
10  https://www.brexit.gov.pl/2020/02/01/wielka-brytania-opusci-ue-31-stycznia-2020-roku/ [dostęp 20.10.2022]. 
11  E. Mączyńska, Strategiczne znaczenie pomiaru społeczno‑gospodarczych dokonań. Refleksje w kontekście programu debaty na 

Europejskim Forum Nowych Idei EFNI – Sopot 2017, „Biuletyn PTE” 2017, nr 4(79), s. 24. 
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wartości mogą różnić się od tych które pozostają do dyspozycji kraju, dlatego dodatkową miarą 
jest produkt narodowy brutto (PNB).  
 Miary te nie były stosowane przed II wojną światową, zatem można mówić, że są 
stosunkowo nowe. PKB przedstawia łączną wartość rynkową usług, dóbr, towarów 
wyprodukowanych w danym państwie w danym odcinku czasowym, np. roku, kwartale, 
miesiącu. Wskaźnik ten obrazuje kondycję gospodarki12. Przy jego pomocy obrazować można 
przyszłą sytuację gospodarczą państwa, co wpływa na umacnianie lub osłabiania się waluty 
danego kraju13.  
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Wykres 1. PKB w państwach G6 w latach 2018-2022 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: https://pl.tradingeconomics.com/ [dostęp 19.10.2022]. 

 

W latach 2018-2021 roczne tempo wzrostu realnego PKB na 1 mieszkańca w UE miało 
wartość ujemną i wynosiło -6%. Z badanych państw G6 najtrudniejsza sytuacja była  
w Hiszpanii (-10,8%), Wielkiej Brytanii (-9,4%), Francji (-7,8%).  

W Polsce także spadło jednak należy zauważyć, że kondycja Polski była silna i mimo 
spadku o 5,1 p.p., nadal roczne tempo realnego wzrostu PKB na 1 pracującego wynosiło 1,1%. 
Pozostałe państwa także miały ujemny ten wskaźnik.  

Na roczne tempo wzrostu miał zdecydowany wpływ kryzys związany z wybuchem 
pandemii COVID-19, wynikiem czego było zamykanie gospodarek w celu uniknięcia zakażeń. 

Zamykanie zakładów pracy ograniczyło produkcję, poruszanie się, a co za tym idzie 
wpłynęło na roczne tempo wzrostu gospodarczego.  

                                                 
12  Tamże, s. 26. 
13  D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, Warszawa 1998, s. 47. 
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Tab. 1. Roczne tempo wzrostu realnego PKB na 1 pracującego w państwach G6 i UE w latach 
2018-2022 (%) 

G6 2018 2019 2020 2021 
Francja 1,9 1,8 -7.8 6,8 
Niemcy 1 1,1 -3,7 2,6 
Polska  6,9 6,2 1,1 8,2 
Włochy  0,9 0,5 -9 6,6 
Hiszpania 2,3 2,1 -10,8 5,1 
Wielka Brytania 1,7 1,7 -9,4 7,5 
UE 2,1 1,8 -6 5,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=EU 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=tec00115&fbclid=IwAR1xpcjNyw8w9CT8ZFCaKihn6FAwwl6B9wb1BM
k8EFKZLoq4nVohqwQW1W4 [dostęp 20.12.2022]; https://sdg.gov.pl/statistics_glob/8-2-1/ [dostęp 20.12.2022]. 
 

I tak w 2020 r. odnotowano ujemne tempo wzrostu we wszystkich przypadkach poza 
Polską, która utrzymała roczne tempo wzrostu PKB na poziomie 1,1%. Jednakże w 2021 r. 
widać poprawę sytuacji w każdym państwie G6 oraz w UE.  

Warto zauważyć, że całoroczny wzrost gospodarczy w 2020 r. w Niemczech wynosił –
4,6% (rok wcześniej 1,1%), w Wielkiej Brytanii –11% (rok wcześniej 1,7%)14 

Sytuacja w Polsce pogorszyła się w II kwartale 2020 r., wraz z wybuchem pandemii 
COVID-19 w tym zamykaniem się przedsiębiorstw. PKB wynosiło –7,9%, po czym sytuacja 
poprawiła się w kolejnych kwartałach. Rok później PKB wynosiło już 11,3%, po czym spadło 
do 5,5% w II kw. 2022 r. Szczegóły zawiera tabela 2. 

Od III kw. 2021 r widać spadek salda obrotów z zagranicą. Najwyższy był w I kw. 2022 r.  
i wynosił –3,8%. Zmniejszyła się również badanym okresie konsumpcja. Spożycie w sektorze 
gospodarstw domowych jeszcze w 2019 r. wynosiło od 1,9-2,5.  

W czasie pandemii w 2020 r. było na poziomie 0,7-0,9, a w II kw. 2021 r. wyniosło 7,2 po 
czym spadło do 3,6 w II kw. 2022 r. PKB per capita to stosunek wartości Produktu Krajowego 
Brutto w cenach bieżących do liczby ludności danego obszaru. PKB per capita jest jednym  
z najczęściej stosowanych na świecie wskaźników służących do pomiaru dobrobytu 
społeczeństwa15. Tabela 3 przedstawia szczegóły PKB per capita w państwach G6. 

Z danych zawartych w tabeli 3 wynika, że w państwach G6 najwyższa kwota PKB per 
capita dotyczyła w 2021 r. Wielkiej Brytanii i wynosiła 47 334,4 dolarów per capita.  

Niżej plasowała się Francja, a następnie z Niemcy. Kolejne państwa to Polska, Włochy  
i Hiszpania.  

Sam wskaźnik PKB jest jedynie miarą zagregowanej produkcji, który nie uwzględnia 
różnic w wielkości populacji. Dlatego też najlepszym znanym miernikiem poziomu życia 
przeciętnego człowieka jest PKB per capita, czyli średnia wielkość PKB przypadająca na 
jednego mieszkańca. 
                                                 
14  https://pl.tradingeconomics.com/united-kingdom/full-year-gdp-growth [dostęp 7.09.2022]. 
15  M. Al-Noorachi, Kryterium PKB per capita jako instrument segmentacji świata na homogeniczne rynki gospodarcze, 

„Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2018, nr 19, s. 160. 
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Tab. 2. Wybrane dane makroekonomiczne w Polsce w latach 2019-2022 

Wyszczególnienie 
2019 2020 2021 2022 

I 
kw. 

II 
kw. 

III 
kw. 

IV 
kw. 

I 
kw. 

II 
kw. 

III 
kw. 

IV 
kw. 

I 
kw. 

II 
kw. 

III 
 kw. 

IV 
kw. 

I 
kw. 

II 
kw. 

Produkt krajowy brutto 5,5 5,4 4,6 3,7 2,6 -7,9 -1,1 -2,1 -0,6 11,3 5,5 7,6 8,5 5,5 

Popyt krajowy 3,7 4,8 3,8 1,8 1,6 -8,3 -2,0 -2,2 -0,5 10,9 7,6 10,1 12,3 6,7 

Spożycie ogółem 3,8 3,4 3,7 2,8 1,5 -5,1 0,8 0,0 0,2 8,0 3,3 4,7 4,0 3,7 

Spożycie w sektorze 
gospodarstw domowych 2,3 2,4 2,5 1,9 0,8 -6,0 0,1 -1,6 -0,2 7,2 2,8 3,9 3,9 3,6 

 Spożycie publiczne 1,5 1 1,2 0,9 0,7 0,9 0,7 1,6 0,4 0,8 0,5 0,8 0,1 0,1 

Akumulacja -0,1 1,4 0,1 -1 0,1 -3,2 -2,8 -2,2 -0,7 2,9 4,3 5,4 8,3 3,0 

 Nakłady brutto 
na środki trwałe 1,3 1,2 0,6 1,3 0,9 -0,8 -0,6 -2,9 -0,2 0,5 1,1 1,1 0,6 1,1 

 Przyrost rzeczowych  
środków obrotowych -1,4 0,2 -0,5 -2,3 -0,8 -2,4 -2,2 0,7 -0,5 2,4 3,2 4,3 7,7 1,9 

Saldo obrotów z zagranicą 1,8 0,6 0,8 1,9 1,0 0,4 0,9 0,1 -0,1 0,4 -2,1 -2,5 -3,8 -1,2 

Wartość dodana brutto 4,7 4,6 3,9 3,1 2,3 -6,6 -1,2 -2,1 -0,9 9,2 4,7 6,6 7,3 4,6 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/kwartalne-rachunkinarodo-
we/wstepny-szacunek-produktu-krajowego-brutto-w-2-kwartale-2022-roku,3,80.html [dostęp 21.12.2022]. 
 

Tab. 3. PKB per capita w państwach G6 w latach 2018-2021 (wg Banku Światowego, w dol.) 

G6 2018 2019 2020 2021 

Francja 41572,80 40578,60 39037,10 43518,50 

Niemcy 42973,30 43329,00 41315,31 42526,50 

Polska  31953,00 33797,80 34287,00 37502,60 

Włochy  34622,20 33673,50 31835,00 35551,30 

Hiszpania 30364,60 29554,50 27056,40 30115,70 

Wielka Brytania 43647,00 43070,50 41098,10 47334,40 

Źródło: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=GB [dostęp 31.12.2022]. 
 

Wielkość ta informuje o dochodach i wydatkach przeciętnego obywatela  
i pozwala, np. porównywać produktywność pracy między krajami. Jednakże niektórzy 
zwracają uwagę na niedoskonałość PKB jako miernika dobrobytu16. 

 

                                                 
16  https://businessinsider.com.pl/pkb [dostęp 20.10.2022]. 
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Wykres 2. PKB per capita w państwach G6  
Źródło: opracowanie własne https://pl.tradingeconomics.com/united-kingdom/gdp-per-capita [dostęp 19.10.2022]; 

https://pl.tradingeconomics.com/france/gdp-per-capita [dostęp z 19.10.2022];. https://pl.tradingeconomics.com/poland/gdp-
per-capita, https://pl.tradingeconomics.com/italy/gdp-per-capita [dostęp 19.10.2022]; https://pl.tradingeconomics.com/spa-

in/gdp-per-capita [dostęp 19.10.2022];. https://pl.tradingeconomics.com/germany/gdp-per-capita [dostęp 19.10.2022]. 
 

W badanym okresie odnotowano spadek w 2020 r. PKB per capita we wszystkich 
państwach G6, a następnie jego wzrost w 2021 r. Kryzys związany z zamykaniem gospodarki 
był widoczny w wielkości produktu krajowego brutto i PKB per capita. Największy spadek 
PKB per capita dotyczył Hiszpanii (12,7%) i w Wielkiej Brytanii (10,6%) We Francji nastąpił 
spadek o 8,7% w 2020 r. w porównaniu do 2021, we Włoszech o 6%, w Polsce tylko o 2,2%.  

Inflacja w państwach G6 
Inflacja to ogólny wzrost cen, podczas gdy spadek cen został nazwany deflacją. Inflacja 
występuje gdy nie ma równowagi między popytem a podażą pieniądza, oraz w przypadku 
zmian w kosztach produkcji i dystrybucji lub wzrostu podatków od produktów. Kiedy 
gospodarka doświadcza inflacji, tj. gdy rośnie poziom cen usług, wartość waluty spada17

. 

                                                 
17  A. Kamińska, Inflacja w Polsce w latach 2010-2021 i jej znaczenie dla gospodarki, Wrocław 2022, s. 130. 
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Inflacja w Unii Europejskiej mierzona jest przy pomocy zharmonizowanego wskaźnika 
cen konsumpcyjnych (HICP)18. Inflacja HICP to nic innego jak nieco inaczej ważona inflacja 
CPI. Danych „wsadowych”, czyli poszczególnych szeregów czasowych indeksów cenowych 
w klasyfikacji COICOP dostarczają lokalne urzędy statystyczne. Eurostat nie liczy własnych 
wskaźników inflacyjnych, a po prostu w nieco inny sposób składa te dostarczane przez 
poszczególne kraje19. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) znajduje szereg 
zastosowań w gospodarce. Stosowany jest powszechnie jako podstawowa miara inflacji20. 

 

Tab. 4. Inflacja (CPI) w państwach G6 w ostatnim roku w ujęciu miesięcznym (w %) 

 Polska Niemcy Francja Włochy Hiszpania Wlk. 
Brytania UE 

X.2021 6,8 4,5 2,6 3,0 5,4 4,2 4,4 
XI.2021 7,8 5,2 2,8 3,7 5,5 5,1 5,2 
XII.2021 8,6 5,3 2,8 3,9 6,5 5,4 5,3 
I.2022 9,4 4,9 2,9 4,8 6,1 5,5 5,6 
II.2022 8,6 5,1 3,6 5,7 7,6 6,2 6,2 
III.2022 11,0 7,3 4,5 6,5 9,8 7,0 7,8 
IV.2022 12,4 7,4 4,8 6,0 8,3 9,0 8,1 
V.2022 13,9 7,9 5,2 6,8 8,7 9,1 8,8 
VI.2022 15,5 7,6 5,8 8,0 10,2 9,4 9,6 
VII.2022 15,6 7,5 6,1 7,9 10,8 10,1 9,8 
VIII.2022 16,1 7,9 5,9 8,4 10,5 9,9 10,1 
IX.2022 17,2 10,0 5,6 8,9 8,9 10,1 10,9 
X.2022 17,9 10,4 6,2 11,8 7,3 11,1 11,5 
XI.2022 17,5 10,0 6,2 11,8 6,8 10,7 11,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://pl.tradingeconomics.com/poland/inflation-cpi [dostęp 1.01.2023]; 
https://pl.tradingeconomics.com/united-kingdom/inflation-cpi [dostęp 1.01.2023]; https://pl.tradingeconomics.com/france/infla-tion-cpi 
[dostęp 1.01.2023]; https://pl.tradingeconomics.com/germany/infla-tion-cpi [dostęp 1.01.2023]; 
https://pl.tradingeconomics.com/italy/inflation-cpi [dostęp 1.01.2023]; https://pl.tradingecono-mics.com/spain/inflation-cpi [dostęp 
1.01.2023]; https://pl.tradingeconomics.com/european-union/inflation-rate [dostęp 1.01.2023]. 
 

Od października 2021 r. do października 2022 r. w całej Unii Europejskiej odnotowano 
wyraźny wzrost inflacji.  

W październiku 2021 r, inflacja w UE była na poziomie 4,4% i systematycznie rosła więc 
już rok później wynosiła ona 10,9%. Najmniejszą inflację w badanym okresie odnotowała 
Francja, natomiast największa dotyczy Polski, gdyż od października 2021 r. (6,8%) wzrosła aż 
do 17,9% (rok do roku).  

Tak wysoka inflacja wynika zdecydowanie ze wzrostu cen surowców, paliw, energii, 
transportu. Jest ona też zdecydowanie pokłosiem pandemii i konfliktu w Ukrainie oraz polityki 
finansowej państwa.  

 

                                                 
18  https://stat.gov.pl/gospodarka-europejska/bloc-1a.html?lang=pl [dostęp 21.08.2022]. 
19  https://makroekonomia.mbank.pl/144686-czemu-hicp-spada-gdy-cpi-rosnie [dostęp 21.08.2022]. 
20  A. Hałka, A. Leszczyńska, Wady i wskaźniki cen wyników i usług konsumpcyjnych – oszacowanie dochodu, „Gospodarka 

Narodowa”, 2011, nr 9(241), Rok LXXX/XXI, s. 52. 
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Wykres 3. Inflacja w G6 i UE 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://pl.tradingeconomics.com/poland/inflation-cpi [dostęp 1.01.2023]; 

https://pl.tradingeconomics.com/united-kingdom/inflation-cpi [dostęp 1.01.2023]; 
https://pl.tradingeconomics.com/france/inflation-cpi [dostęp 1.01.2023]; https://pl.tradingeconomics.com/germany/inflation-

cpi [dostęp 1.01.2023]; https://pl.tradingeconomics.com/italy/inflation-cpi [dostęp 1.01.2023]; 
https://pl.tradingeconomics.com/spain/inflation-cpi [dostęp 1.01.2023]; https://pl.tradingeconomics.com/european-

union/inflation-rate [dostęp 1.01.2023]. 
  

W podziale na miesiące 2021 i 2022 r. widać systematyczny wzrost inflacji we 
wszystkich państwach G6. Najniższy dotyczy Francji i Hiszpanii. We wrześniu  
2022 r. wynosiła ona 5,6%. W Hiszpanii odnotowano spadek do 8,9% z 10,1% w sierpniu 
2022 r. W całej Unii Europejskiej inflacja we wrześniu 2022 r. wynosiła 10,9%. Inflacja cen 
żywności również wzrosła w sierpniu, do 10,6%, co jest po części odzwierciedleniem 
wyższych kosztów czynników produkcji związanych z energią, zakłóceniami w handlu 
surowcami żywnościowymi, a także niekorzystnymi warunkami pogodowymi21. 

Zważywszy, że w Polsce wynosiła ona 17,2% we wrześniu, a w niektórych państwach 
zaledwie niecałe 6%, oznacza to, że za inflację odpowiadają dodatkowe czynniki jak ceny 
energii, dosypywanie pieniędzy przez rząd w formie zasiłków oraz wyższe koszty utrzymania 
pracowników i podwyżki wynagrodzeń. Ponadto należy wziąć pod uwagę brak szybkiej 
reakcji NBP na inflację i brak odpowiednio prędko podwyżek stóp procentowych. Wszystko to 
wraz z problemami kryzysu energetycznego oraz brakiem funduszy z KPO miało wpływ na 
wzrost inflacji w Polsce. W listopadzie 2022 r. w Polsce inflacja CI wyniosła 17,5%. 
                                                 
21 EBC Biuletyn Ekonomiczny, nr 6 / 2022 – Sytuacja gospodarcza, finansowa i monetarna, s. 6, https://www.nbp.pl/publi-

kacje/publikacje_ecb/EB_2022_6_pl.pdf, [dostęp 1.01.2023]. 
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Jednocześnie w strefie euro polityka finansowa skupia się na Europejski Bank Centralny 
przewiduje, że inflacja będzie spadać w 2023 r.. Odpowiednia polityka pieniężna może 
zapewnić stabilny poziom cen22.  

Aktywność i stopa bezrobocia w państwach G6 
Termin „bezrobocie” odnosi się do liczby osób, które poszukują pracy, ale nie mogą jej 
znaleźć. Główną przyczyną bezrobocia jest spowolnienie gospodarcze na poziomie krajowym. 

Bezrobocie wpływa nie tylko na jednostki, ale także na społeczności, regiony i całą gospodarkę 
danego państwa23. Zatrudnienie i aktywność w krajach G6 w latach 2018-2021 nieznacznie ale 
jednak wzrastało. W roku 2018 zatrudnienie było na poziomie 71,9 % a w 2021 r. wzrosło do 
73,1%. Warto zauważyć, że w 2020 r. było ono najniższe w przeciągu tych 4 lat (71,7%). 
Prawdopodobną przyczyna takiego stanu rzeczy był wybuch pandemii Covid-19 i nałożone 
wobec tego restrykcje. Wśród krajów G6 największe zatrudnienie odnotować można  
w Niemczech (w roku 2021 było to 79,6%), natomiast najmniejsze we Włoszech (62,7%).  
Całkowita stopa bezrobocia w grupie G6 w latach 2018-2021 miała tendencję spadkową.  
W UE kształtowała się na poziomie 7,4 w 2018 r. i spadła do 7,0 w 2021 r. Najniższe 
bezrobocie w 2018 roku było w Niemczech i wynosiło 3,2%, w 2021 r. odnotowano jego 
wzrost do 3,6%. Wiązało się to z ograniczeniami związanymi z zamykaniem granic z Polską, 
przez sytuację pandemiczną COVID-19, co wpłynęło na zmniejszenie pracowników z innych 
krajów, w tym Polski. Przełożyło się to na inne wskaźniki makroekonomiczne. 

Tab. 5. Zatrudnienie i aktywność w G6 w latach 2018-2021 (w %) 
UE i G6 2018 2019 2020 2021 

UE 71,9 72,7 71,7 73,1 
1. Niemcy  78,9 79,6 78,1 79,6 
2. Francja  72,0 72,3 72,1 73,2 
3. Hiszpania 67,0 68,0 65,7 67,7 
4. Włochy  63,0 63,5 61,9 62,7 
5. Polska 71,4 72,3 72,7 75,4 
6. Wielka Brytania  75,8 76,4 74,6 75,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsi_emp_a/default/table?lang=en, 
[dostęp 1.01.2023]. 

 

W Polsce z kolei w 2018 r. całkowita stopa bezrobocia wynosiła 3,9%, i spadła do 3,4% 
w 2021 r. Poprawę odnotowano także we Francji o 1,1%, w Hiszpani o 0,5%, i we Włoszech  
o 1,1% w badanych latach. Z kolei w Wielkiej Brytanii sytuacja pogorszyła się. Bezrobocie 
wzrosło w badanym okresie o 0,5%. Wzrost ten odnotowano także w 2020 r., co oznacza,  

                                                 
22  EBC, Dlaczego inflacja jest obecnie tak wysoka?, https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/hi-

gh_inflation.pl.html, [dostęp 1.01.2023]. 
23  A. Karwacki, P. Błędowski, Bezrobocie jako współczesna kwestia społeczna – wybrane aspekty socjologiczne i ekonomiczne, 

„Studia Socjologiczne”, nr 1/2020, s. 136. 
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że sytuacja ta wiązała się bezpośrednio z Brexitem, a niekoniecznie samą sytuacją pandemii. 
Tabela 6 przedstawia szczegóły.  

Tab. 6. Całkowita stopa bezrobocia w G6 2018-2021 (w %) 
UE i G6 2018 2019 2020 2021 

UE 7,4  6,8 7,2 7,0 
1. Niemcy  3,2 3,0 3,7 3,6 
2. Francja  9,0 8,4 8.0 7,9 
3. Hiszpania 15,3 14,1 15,5 14,8 
4. Włochy  10,6 9,9 9,3 9,5 
5. Polska 3,9 3,3 3,2 3,4 
6. Wielka Brytania  4,0 3,7 4,5 4,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemploy-
ment_statistics_and_beyond [dostęp 4.10.2022]. 
 

W tabeli 7 przedstawiono bezrobocie G6 w 2022 r. w ujęciu miesięcznym. W Unii 
Europejskiej stopa bezrobocia w styczniu 2022 r. wynosiła 6,3% i spadało w kolejnych 
miesiącach do 6,0% w czerwcu 2022 r. Spadek zaobserwowano w Hiszpanii o 0,6 p.p., 
Niemczech o 0,3 p.p., we Francji i Polsce i Wielkiej Brytanii o 0,1 p.p.  

Tab. 7. Bezrobocie w G6 i UE w 2022 r. w ujęciu miesięcznym (%) 
UE i G6 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 

UE 6,3 6,2 6,1 6,1 6,0 6,0 6,0 
1. Niemcy  3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 3,0 
2. Francja  7,3 7,3 7,3 7,2 7,2 7,2 7,4 
3. Hiszpania 13,3 13,3 13,2 12,8 12,6 12,6 12,4 
4. Włochy  8,7 8,5 8,3 8,2 8,0 8,0 7,9 
5. Polska 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 
6. Wielka Brytania 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/une_rt_m/default/table?lang=en 
[dostęp 4.10.2022]. 
 

Bezrobocie w Niemczech nie zmieniło się w 2022 r., i wynosiło 3%. W UE oscylowało 
wokół 6%, zaś w Polsce w lipcu 2022 r. wynosiło jedynie 2.6%, w październiku 2022 r. 
wynosiło 3% i było jednym z najniższych w całej UE24.  

Kurs walutowy w G6 
Kurs walutowy to cena pieniądza danego kraju lub grupy krajów, wyrażona w pieniądzu 
innego kraju lub grupy krajów. Wyznacza go punkt przecięcia podaży z popytem na 
zagraniczne środki płatnicze25.  

                                                 
24  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/une_rt_m/default/table?lang=en [dostęp 1.01.2023]. 
25  R. Ślusarczyk, Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy, Kraków 2018, s. 209. 
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Badając kurs funta szterlinga w okresie ostatnich prawie 20 lat, należy zauważyć spadek 
waluty w okresie Kryzysu finansowego z 2007-2008 r., kiedy to 18 lipca 2008 r. funt 
odnotował spadek do 4,04 zł, po czy, rósł do 26 czerwca 2009 r., osiągając 5,29 zł by 
odnotować spadek 2 kwietnia 2010 r. do 4,31 zł. Kolejne lata to czas fluktuacji. 11 grudnia 
2015 r. brytyjski funt miał wartość 6,04 zł, po czym zaczął tracić na wartości. Samo wyjście 
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie miało negatywnego wpływu na wartość waluty 
brytyjskiej. Spadek odnotowany 9 sierpnia 2019 r. na poziomie 4,64 zł zaczął poprawiać się,  
a funt osiągnął wartość 13 grudnia 2019 r. 5,12 zł, po czym kolejny spadek odnotowano  
13 marca 2020 r., kiedy to świat dowiedział się o początku pandemii COVID-19.  

 

 

Rys. 1. Kurs brytyjskiego funta szterlinga i euro w latach 2018-2022  
Źródło: https://www.google.com/finance/quote/GBP-PLN?sa=X&ved=2ahUKEwiwwr-M0-

75AhUnx4sKHTG1DCQQmY0JegQIBxAb&window=5Y&comparison=EUR-PLN [dostęp 30.08.2022]. 
 

Kolejne miesiące to wzrost funta szterlinga, aż do 5,93 zł 4 marca 2022 r., kiedy to waluta 
osiągnęła najwyższy do tej pory poziom od lat. Było to spowodowane sytuacją w Ukrainie  
i nałożeniem pakietu sankcji na trzy rosyjskie banki i kolejnych rosyjskich oligarchów przez 
Wielką Brytanię26. Jak łatwo zauważyć, waluta euro miała podobny trend jak funt brytyjski 
(rys. 1.). W obu przypadkach widać wzrost waluty w stosunku do polskiej złotówki.  
W przypadku funta wzrost jest w dniu 30 sierpnia 2022 r. na poziomie 18,55%, w przypadku 
euro na poziomie 11,41%. Oznacza to spadek waluty polskiej. 

                                                 
 26  https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8372016,wojna-w-ukrainie-podsumowanie-wydarzen-z-nocy-4-

marca.html [dostęp 30.08.2022]. 
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Analizując sytuację podjęcia walk w Ukrainie przez Rosję, należy pokazać sytuację rubla 
i ukraińskiej hrywny. Otóż w stosunku do dolara amerykańskiego wartość rubla gwałtownie 
spadła wraz z rozpoczęciem konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz nałożeniem sankcji. 
18 lutego rubel wynosił 0,029 dolara, i gwałtownie spadł 11 marca 2022 r. do 0,0075 dolara, po 
czym zaczął się umacniać, by w 24 czerwca 2022 r. osiągnąć 0,185 dolara. Sytuacja ta 
poprawia się dzięki polityce ograniczającej straty równowagi podaży i popytu na waluty obce, 
ograniczając kupno dolarów i euro, co umacnia rubla. Dodatkowo podjęto decyzje o płaceniu 
w rublach za rosyjski towar, umacniając w ten sposób walutę rosyjską. Rząd Rosji zmusił 
lokalne firmy do sprzedaży wpływów dewizowych bankowi centralnemu w 80%27. 
Gospodarka rosyjska wchodzi w fazę korekty strukturalnej, która wymusi okres podwyższonej 
inflacji i spadku PKB, co wpłynie na spowolnienie gospodarcze. Prezesem Centralnego Banku 
Rosji jest Elvira Nabiullina, pierwsza kobieta na tym stanowisku z grupy G8, czyli najbardziej 
wpływowych państw świata pod względem gospodarczym. Rosja została wykluczona z grupy 
po aneksji Krymu w 2014 r.. Obecnie Elvira Nabiullina została powołana na drugą kadencję28.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Rys. 2. Wartość rubla w latach 2018-2022 

Źródło: https://www.google.com/finance/quote/RUB-USD?comparison=&window=5Y [dostęp 30.08.2022]. 
 

Przypadek hrywny jest odmienny. Ukraina miała stosunkowo mocną walutę do 2014 r. 
(aneksji Krymu przez Rosję). W 2004 r. hrywna oscylowała koło 0,77 zł., po czym 
systematycznie spadała. Spadek odnotowała też z końcem 2008 r., wraz z wybuchem kryzysu 
finansowego, jednak udało się jej utrzymać poziom średnio około 0,40 zł. Od 2015 r hrywna 
mieści się w przedziale 0,14-0,16 zł. 

                                                 
27  M. Gadawa, Została przy Putinie do końca. Kim jest szefowa banku centralnego Rosji?, https://www.money.pl/pieniadze-

/zostala-przy-putinie-do-konca-kim-jest-szefowa-banku-centralnego-rosji-6745037793733216a.html [dostęp 20.10.2022]. 
28  https://www.forbes.pl/gospodarka/szefowa-banku-centralnego-rosji-elwira-nabiullina-zaufana-wladimira-putina/cbcqn6y 

[dostęp 20.10.2022].  
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Rys. 3. Wartość hrywny w latach 2018-2022 
Źródło: https://www.google.com/finance/quote/RUB-USD?comparison=&window=5Y [dostęp 30.08.2022]. 

Podsumowanie i wnioski 
Ostatnie cztery lata to ciąg różnych wydarzeń w grupie G6. To czas wielu zmian politycznych, 
w tym Brexit, pandemia Covid-19 i wojna w Ukrainie. Sytuacja gospodarcza państw grupy G6 
jest stabilna, a PKB w 2020 r. nieco spadło jednak w 2021 poprawiła się. Inflacja wzrosła we 
wszystkich badanych państwach. Wynika to ze wzrostu cen surowców, paliw energii oraz 
gazu, jak również dodruku pieniędzy (Polska). Inflacja w Polsce to skutek nadmiernej ilości 
pieniądza w gospodarce w porównaniu z podażą dóbr. To również kryzys energetyczny  
i znaczny wzrost cen surowców energetycznych, szczególnie cen paliw. Mimo kryzysu  
w 2020 r. związanego z pandemią i zamknięciem niektórych przedsiębiorstw w gospodarce, 
sytuacja nieznacznie tylko pogorszyła się. W 2021 r. w każdym z państw widać poprawę 
wskaźników makroekonomicznych, takich jak PKB, PKB per capita. Z kolei w przypadku 
wybuchu wojny w Ukrainie atak Rosji spowodował napięcia na rynkach finansowych, 
zerwanie współpracy z Rosją na wielu polach, w tym zawirowania na rynku surowców  
i kryzys energetyczny, co wpłynęło na tempo wzrostu gospodarczego i rosnącą inflację.  
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Szymon Jędrasek1 

MODYFIKACJA MODELI BIZNESOWYCH JAKO SZANSA  
NA OGRANICZENIE NEGATYWNEGO WPŁYWU  

SYTUACJI KRYZYSOWYCH  

Streszczenie 
W rozdziale przedstawiono definicję pojęcia modelu biznesowego oraz jego elementy 
składowe w kontekście możliwości ich modyfikacji służącej ograniczeniu negatywnego 
wpływu sytuacji kryzysowych. Poddano analizie trzy wybrane elementy modelu 
biznesowego: strumienie przychodów, kreowanie marki oraz koncepcję konkurencyjności 
w zakresie możliwości dostosowań do permanentnie zmieniającego się otoczenia 
rynkowego i występujących różnych rodzajów ryzyka. Zwrócono szczególną uwagę na 
możliwość modyfikacji szablonu modelu biznesowego opracowanego przez  
A. Osterwaldera i Y. Pigneura oraz specyfikę i korzyści wdrożenia strategii błękitnego 
oceanu. 
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MODIFICATION OF BUSINESS MODELS AS AN 
OPPORTUNITY TO REDUCE THE NEGATIVE IMPACT OF 

CRISIS SITUATIONS 

 
Summary 
The chapter presents the definition of the concept of a business model and its components 
in the context of the possibility of their modification to reduce the negative impact of crisis 
situations. Three selected elements of the business model were analyzed: revenue 
streams, branding and the concept of competitiveness in terms of adaptability to the 
constantly changing market environment and various types of risk. Particular attention was 
paid to the possibility of modifying the business model template developed by  
A. Osterwalder and Y. Pigneur and the specificity and benefits of implementing the blue 
ocean strategy. 
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1  Mgr, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Handlu i Bezpieczeństwa – Filia w Kielcach. 
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Wprowadzenie 

Prowadzenie działalności biznesowej odbywa się w warunkach permanentnej niepewności  
i jest nieustannie narażone na ryzyko. Oprócz ryzyka specyficznego, które obejmuje obszar 
działania konkretnego podmiotu i może być przez ten podmiot kontrolowane, występuje 
również ryzyko systemowe obejmujące cały rynek i nie dające się kontrolować, ograniczać, ani 
eliminować przez poszczególnych uczestników rynku. Przykładami takich rodzajów ryzyka 
mogą być na przykład: ryzyko kredytowe (stóp procentowych), ryzyko walutowe, ryzyko 
inflacji/deflacji, ale również ryzyko polityczne, czy ryzyko wstąpienia ekstremalnych zjawisk 
naturalnych. W odpowiedzi na nie rynek wypracował rozwiązania, które można zastosować  
w celu ograniczenia ich skutków. 

Jednakże od czasu do czasu pojawiają się zjawiska mające nieprzewidywalny charakter  
o ogromnej skali i potężnych konsekwencjach. Takie zdarzenia zyskały miano „czarnych 
łabędzi”, które to pojęcie wprowadził do obiegu amerykański profesor libańskiego 
pochodzenia Nassim Nicholas Taleb. W swoich publikacjach Taleb2 stawia tezę, iż historię 
tworzą przede wszystkim zdarzenia o randze „czarnych łabędzi”, podczas gdy ludzie skupiają 
się na jak najdokładniejszym zrozumieniu tego, co znane i zwyczajne, dlatego stosowane 
modele, teorie i interpretacje nie mogą ich wychwycić ani zmierzyć możliwości wystąpienia 
tego rodzaju wstrząsów. Jako antidotum na „czarne łabędzie” wprowadza pojęcie 
„antykruchości”, którego właściwość polega na tym, że pozwala sobie radzić z tym,  
co nieznane i nieprzewidywalne. Zdarzenia o charakterze „czarnego łabędzia” mogą być zatem 
interpretowane jako przestroga, aby mimo niemożności dokładnego przewidywania 
przyszłości, nie zaniedbywać podejścia strategicznego i rozważać różne możliwe scenariusze 
kształtowania się przyszłości, ale również, a może przede wszystkim, jako szanse na korzystne 
przemiany i postęp. 

Budowanie odporności na wiele rodzajów ryzyka oraz różnej wagi zdarzenia poprzez 
ograniczanie ich negatywnego wpływu to proces permanentnego modyfikowania zasad, metod 
i instrumentów działania. W przypadku działalności gospodarczej instrumentem służącym 
temu procesowi jest bez wątpienia model biznesowy, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo, 
a zatem jego modyfikacja, dostosowywanie do zachodzących na rynku zmian, a nawet 
kreowanie otaczającej rzeczywistości powinno być podstawowym zadaniem zarządzających. 

Pojęcie i elementy modelu biznesowego  
w przedsiębiorstwie 

Zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w przestrzeni gospodarczej, pojęcie modelu 
biznesowego nie ma jednorodnego charakteru. Proponowane definicje nawiązują do różnych 

                                                 
2  W 2007 r. N.N. Taleb opublikował książkę pt. “The Black Swan: The Impact of Highly Improbable”, a w 2012 r. swego rodzaju 

kontynuację pt. “Antifragile: Things That Gain from Disorder” (przekład obydwu książek w języku polskim pt. „Czarny 
Łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem” oraz „Antykruchość. Jak żyć w świecie, którego nie 
rozumiemy”). Pierwsze polskie wydania miały nieco inaczej przetłumaczone podtytuły. 
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zagadnień związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem przedsiębiorstwem, wyróżniając 
relatywnie najczęściej jego cele strategiczne, tworzenie, przechwytywanie i oferowanie 
wartości oraz efektywność finansową. 

Wśród licznych definicji można wskazać takie, które w wysoce syntetyczny sposób 
próbują uchwycić istotę pojęcia, jak np.: 

 opowiadanie, które wyjaśnia, jak działa przedsiębiorstwo, 
 pomysł na zarabianie pieniędzy przez firmę, 
 opis, jak działa tradycyjne przedsiębiorstwo, 
 reprezentacja tego, jak biznes tworzy i dostarcza wartość zarówno klientom,  

jak i przedsiębiorstwu3. 
Bardziej złożone i rozbudowane definicje zwracają uwagę na znacznie większą liczbę 

elementów współtworzących model biznesowy, posługując się w niektórych przypadkach 
pytaniami jako narzędziami służącymi do jego konstruowania. Przykładami takich definicji  
są m.in.: 

 wg K. Obłója każdy model biznesowy powinien odpowiadać na pytania: co firma 
będzie robić, czyli w jaki sposób będzie konkurować, a zwłaszcza, z jakich źródeł 
przewag konkurencyjnych na wybranym rynku zamierza korzystać; jakie są jej 
podstawowe, kluczowe zasoby i kompetencje dla długotrwałego podtrzymywania 
przewagi i w konsekwencji sukcesu; w jaki sposób zasoby i kompetencje są 
skonfigurowane w postaci konstrukcji łańcucha wartości, który pozwala na 
tworzenie i wykorzystanie zasobów oraz kompetencji na potrzeby realizacji 
strategii przewagi konkurencyjnej, 

 model biznesowy to niepowtarzalne połączenie trzech strumieni, które są związane 
z działalnością biznesową. Pierwszy jest strumieniem wartości skierowanym do 
partnerów biznesowych i klientów. Drugim jest strumień dochodów będący planem 
zapewniającym osiągnięcie dochodów przez przedsiębiorstwo. Trzecim 
strumieniem jest natomiast strumień logistyczny składający się z wielu elementów 
tworzących łańcuch dostaw. 

 model biznesowy można zdefiniować jako metodę prowadzenia działalności 
gospodarczej, dzięki której przedsiębiorstwo może się utrzymać, czyli generować 
przychody. Precyzuje on, w jaki sposób przedsiębiorstwo zarabia pieniądze 
poprzez określenie jego miejsca w łańcuchu wartości, 

 model biznesowy przedstawia istotę, strukturę i sposób zarządzania transakcjami 
zaprojektowanymi tak, aby stworzyć wartość poprzez wykorzystywanie szans.  
Jest on zatem systemem współzależnych działań, który wykracza poza 
przedsiębior-stwo i roztacza się poza jego granice, 

 model biznesowy wg A. Osterwaldera i Y. Pigneura jest koncepcyjnym 
narzędziem, które zawiera zestaw elementów i ich relacji pozwalających wyrazić 
logikę biznesową konkretnego przedsiębiorstwa, 

                                                 
3  M. Kowalska, Model biznesowy. Co to jest i jak wypracować własny?, https://harbingers.io/blog/model-biznesowy-co-to-

jest#model-biznesowy-przykady [dostęp 20.11.2022]. 
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 model biznesowy to przedstawienie powiązanego ze sobą zestawu decyzji  
w zakresie strategii przedsiębiorstwa, architektury i ekonomii, który jest skierowa-
ny do stworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej na określonych rynkach, 

 model biznesowy jest przyjętą przez firmę metodą powiększania  
i wykorzystywania zasobów w celu przedstawienia klientom oferty produktów  
i usług, której wartość przewyższa ofertę konkurencji i która jednocześnie 
zapewnia firmie dochodowość, 

 na model biznesowy składają się wybory i ich konsekwencje. Tworząc swoje 
modele biznesowe, firmy podejmują trzy rodzaje wyborów: wybory dotyczące 
sposobów postępowania, wybory dotyczące majątku i wybory dotyczące nadzoru, 
a ich konsekwencje mogą być zmienne lub trwałe4. 

Analiza definicji modeli biznesowych dokonana przez M. Morris’a, M. Schindehutte  
i J. Allen’a pozwoliła na wyodrębnienie trzech dominujących aspektów związanych z różnymi 
obszarami decyzyjności w przedsiębiorstwie: finansowego, operacyjnego i strategicznego. 
Aspekt finansowy w definicjach modeli biznesowych koncentruje się na posiadanych przez 
firmę zasobach i sposobach generowania zysków. Aspekt operacyjny skupia się na tym,  
jak wyglądają i jak przebiegają wewnętrzne procesy, które pozwalają tworzyć wartość dla 
klientów, natomiast ujęcie strategiczne definicji jest ukierunkowane na rozwój 
przedsiębiorstwa, jego powiązania i pozycję w ekosystemie rynkowym5. 

Różnorodność definicji pojęcia modelu biznesowego determinuje jednocześnie zakres 
elementów, z których powinien się on składać. Najczęściej wyróżnianymi komponentami 
modelu biznesowego są: wartość oferowana klientom, segmenty rynku (grupy odbiorców),  
do których jest ona kierowana, zakres oferty produktów (usług), źródła (rodzaje) przychodów, 
struktura kosztów, ceny oferowanej wartości, niezbędne działania (procesy) związane  
z udostępnianiem oferowanej wartości, kluczowe zasoby i kompetencje, pozycja rynkowa.  
W proponowanych w literaturze modelach biznesowych występują również elementy 
odnoszące się do sieci dostawców, struktury rynku (branży) i strategii konkurencyjnej, 
kształtowania marki (brandu), przepływu informacji, struktury organizacyjnej6. 

Jednym z częściej wykorzystywanych modeli służących do tworzenia koncepcji 
funkcjonowania i rozwoju przedsięwzięć biznesowych jest propozycja A. Osterwaldera  
i Y. Pigneura7, według których model biznesowy opisuje przesłanki stojące za sposobem,  
w jaki organizacja tworzy wartość oraz zapewnia i czerpie zyski z tej wytworzonej wartości. 
Opracowany szablon modelu biznesowego (Business Model Canvas) składa się z dziewięciu 
modułów8: 

1. segmenty klientów, 
2. propozycja wartości, 

                                                 
4  Pogłębiona analiza definicji modelu biznesowego m.in. [w:] I. Konieczna, Model biznesowy – kwestia definicji i komponentów, 

[w:] Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, red. R. Krupski, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania  
i Przedsiębiorczości” 2013, t. 22(2), s. 273-276. 

5  M. Kowalska, Model biznesowy…. 
6  Szczegółowa analiza komponentów modeli biznesowych [w:] I. Konieczna, Model biznesowy…, s. 276-278. 
7  A. Osterwalder, Y. Pigneur, Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Gliwice 2012. 
8  https://ecorner.stanford.edu/clips/the-business-model-canvas/ [dostęp 20.11.2022]. 
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3. kanały, 
4. relacje z klientami, 
5. kluczowe zasoby, 
6. kluczowe działania, 
7. kluczowi partnerzy, 
8. strumienie przychodów, 
9. struktura kosztów. 
Wykorzystanie modelu biznesowego może mieć miejsce na każdym etapie 

funkcjonowania firmy, zarówno w momencie opracowywania koncepcji działalności  
(faza wstępna), wdrażania jej w życie (faza start-upu), jak również w późniejszych etapach 
rozwoju (faza wzrostu. faza ekspansji). Może pomóc w ponownym przemyśleniu pozycji 
rynkowej, poszukiwaniu nowych sposobów na skuteczniejsze niż konkurencja dostarczanie 
klientom propozycji wartości oraz projektowaniu i wdrażaniu innowacji produktowych, 
marketingo-wych, czy organizacyjnych. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że sam model biznesowy jest tylko narzędziem 
wspomagającym proces tworzenia koncepcji i zasad funkcjonowania firmy, natomiast 
skuteczność jego wdrożenia i konsekwentnego stosowania zależy od pomysłodawców 
biznesowego przedsięwzięcia oraz zespołu wykonawczego. 

Wpływ sytuacji kryzysowych na modyfikację  
modeli biznesowych 

Niezaprzeczalnym faktem w przestrzeni biznesowej jest konieczność ciągłego dostosowywania 
się do otaczającej rzeczywistości. Brak aktywności w tym zakresie skutkuje najczęściej 
całkowitym wypadnięciem lub znacznym ograniczeniem udziału w rynku. Niemniej jednak, 
oprócz codziennego operatywnego zaangażowania w funkcjonowanie i rozwój biznesu  
z wykorzystaniem m.in. różnych metod i technik zarządczych (np. metody Kaizen – japońskiej 
filozofii biznesowej polegającej na ustawicznym poprawianiu i polepszaniu procesów na 
wszystkich szczeblach zarządzania, nazywanej metodą małych kroków), występują zjawiska  
o fundamentalnych właściwościach, mające albo w miarę cykliczny charakter, albo też cechy 
incydentalnego, nadzwyczajnego zdarzenia, które wymuszają na organizacjach podejmowanie 
długofalowych, strategicznych decyzji. Specyfika tych zdarzeń może wynikać zarówno z ich 
pozytywnych skutków (np. wynalazki, innowacyjne rozwiązania w ramach postępu 
technologicznego, odkrycia nowych złóż, nowe zastosowania itd.), jak również mogą one nieść 
za sobą negatywne konsekwencje (np. konflikty zbrojne, zamachy terrorystyczne, katastrofy 
naturalne, epidemie, oszustwa finansowe w postaci kreatywnej księgowości, ukrywania 
rzeczywistych danych, działalności na zasadach tzw. schematu Ponziego, czyli piramidy 
finansowej itd.). 

Elastyczne i relatywnie szybkie reagowanie na zmieniające się otoczenie makroekono-
miczne, społeczne, czy polityczne, pozwala nie tylko na przeciwdziałanie skutkom zdarzeń 
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wpływającym negatywnie na funkcjonowanie biznesu, ale również może przyczyniać się do 
umacniania pozycji konkurencyjnej na rynku. Jednakże jeszcze bardziej efektywnym 
działaniem w tym zakresie jest przewidywanie potencjalnych zdarzeń i przygotowywanie się 
do nich poprzez opracowywanie planów działań przeciwstawiających się ich negatywnym 
konsekwencjom. Jedną z opcji jest uelastycznienie modelu biznesowego, w którym 
funkcjonuje organizacja. 

Według Słownika Języka Polskiego pojęcie „elastyczny” oznacza „łatwo przystoso-
wujący się do nowych warunków”. W przypadku modelu biznesowego firmy i wynikającej  
z niego strategii można dopatrywać się istotnej współzależności między ich elastycznością,  
a spójnością, dopasowaniem i prostotą, która może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne 
konsekwencje. K. Obłój zwraca uwagę na to, że jeśli nawet modele biznesowe, a tym samym  
i strategie firm, są w miarę proste i spójne, to na skutek pewnego bezwładu mogą przestać być 
dobrze dopasowane do zmieniających się warunków otoczenia, natomiast procesy niezbędnych 
dopasowań wewnętrznych i zewnętrznych mające na celu zachowanie spójności, w miarę, jak 
organizacja stara się adaptować do coraz większej liczby uwarunkowań i zagrożeń, najczęściej 
komplikują sam model biznesowy i strategię9. 

W związku z tym, że model biznesowy powinien podlegać ciągłej ewolucji ze względu 
na konieczność przystosowywania się do zmiennego otoczenia, to istotną rolę w tym procesie 
powinna odgrywać właśnie jego elastyczność. Jest to kryterium, które obejmuje dwa wymiary 
czasoprzestrzeni: szybkość reakcji oraz stopień dopasowania w każdym z elementów 
organizacji oddzielnie i we wszystkich naraz. Można również przyjąć założenie,  
iż elastyczność charakteryzuje się cechą stopniowalności i aby zachować spójność wewnętrzną 
i zewnętrzną modelu, powinna się ona ukształtować na optymalnym poziomie. Zbyt duża 
elastyczność może generować dodatkowe koszty związane z utrzymaniem nadmiernych 
zasobów lub koniecznością ich pozyskania, natomiast zbyt niski jej poziom może nie pozwolić 
na ewolucję modelu w kierunku jego przetrwania10. 

Koncepcją, która daje szanse na rozwiązanie omawianego problemu jest koncepcja 
dynamicznych zdolności. Można ją wykorzystać do objaśnienia problemu optymalizacji 
elastyczności modeli biznesowych poprzez zmodyfikowanie sposobu wykorzystania zasobów 
strategicznych. Zapewnienie optymalnego poziomu elastyczności modelu i jego spójności 
prowadzi do utrzymania przewagi konkurencyjnej w dłuższym horyzoncie czasowym. 
Koncepcja dynamicznych zdolności pomaga znaleźć odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania: 
jakich przekształceń należy dokonać w celu adaptacji firmy do radykalnych i skokowych 
zmian w otoczeniu, co ma bezpośrednie przełożenie na proces ewolucji modelu biznesowego, 
oraz co trzeba zrobić w zakresie zmian bazy zasobowej firmy i opartym na niej systemie 
czynności, by przetrwać w warunkach silnej konkurencji i szybko zmieniającego się 
otoczenia11. 

                                                 
9  K. Obłój, Pasja i dyscyplina strategii, Warszawa 2010, s. 200. 
10  J. Rybicki, E. Dobrowolska, Elastyczność a spójność modeli biznesowych – ujęcie relacyjne, „Studia Ekonomiczne Regionu 

Łódzkiego, PTE Oddział w Łodzi”, 2017, nr 24, s. 65-67. 
11  Tamże, s. 67-69. 
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Modyfikacje wybranych elementów modeli biznesowych 

Strumienie przychodów 

Przychody generowane przez firmę to cena, którą są gotowi zaakceptować klienci (lub koszt, 
który chcą ponieść) za wartość im oferowaną w postaci produktu bądź usługi. Przychody mogą 
być generowane na różne sposoby, a wybór strumienia (lub strumieni) przychodów zależy 
zasadniczo od charakteru produktu lub usługi oraz modelu biznesowego firmy.  
 Zakres pojęciowy „strumieni przychodów”, które m.in. stanowią element składowy 
szablonu modelu biznesowego A. Osterwaldera i Y. Pigneura, nie dotyczy generowania 
przychodów poprzez wykorzystanie zróżnicowanych kanałów sprzedaży12, tylko odnosi się do 
specyfiki (charakterystycznych i unikalnych cech) różnych rodzajów przychodów. 

Zasadniczo pod względem rodzajowym, przychody można podzielić na dwa typy: 
 przychody transakcyjne wynikające z jednorazowych płatności, 
 przychody okresowe wynikające z wielokrotnych (cyklicznie bądź niecyklicznie 

powtarzających się) płatności. 
Niewątpliwie dominującym rodzajem przychodów wśród firm są przychody 

transakcyjne, których specyficzną cechą jest przede wszystkim sprzedaż praw własności do 
aktywów, co oznacza jednorazowe i bezpowrotne przeniesienie praw właścicielskich ze 
sprzedającego na kupującego.  

Charakterystyczną cechą jest w tym przypadku również incydentalność (jednokrotność) 
przychodów niezależnie od tego, czy klient będzie w przyszłości dokonywał kolejnych (w tym 
także cyklicznych) transakcji zakupu, gdyż najczęściej nie jest on do tego w żaden sposób 
zobowiązany. Przestrzenią oddziaływania na wielkość tego rodzaju przychodów jest  
w głównej mierze stosowana polityka mechanizmów stałych bądź zmiennych cen. 

Jednym z istotnych rodzajów ryzyka dotyczącego tego typu przychodów (oprócz 
specyficznego ryzyka gospodarczego) jest ryzyko systemowe związane z decyzjami 
politycznymi, wśród których może pojawić się m.in. wprowadzenie ograniczeń bądź 
całkowitego zakazu dokonywania transakcji.  

Przykładem tego rodzaju decyzji był administracyjny zakaz prowadzenia określonych 
rodzajów działalności w Polsce w 2020 i 2021 r. (tzw. lockdown). Gdyby dotyczył on 
zdefiniowanych rodzajów dóbr i usług lub wszystkich dostępnych kanałów sprzedaży, 
generowanie przychodów w takich warunkach stawałoby się niemożliwe. 

                                                 
12  Najczęściej wykorzystywanymi kanałami sprzedaży są: własny, stacjonarny punkt sprzedaży (może być to również punkt 

działający na zasadach franszyzy) – samodzielna powierzchnia sklepowa, wyspa, stoisko, sprzedaż produktów i usług przez 
stronę internetową, sprzedaż poprzez sieci społecznościowe, sprzedaż z wykorzystaniem portali agregujących oferty  
(np. Allegro, serwisy ogłoszeniowe, porównywarki cenowe), sprzedaż produktów lub usług poprzez linki afiliacyjne (zbieranie 
zamówień z reklam umieszczanych na innych stronach internetowych), sprzedaż przez aplikacje mobilne, korzystanie z usług 
przedstawicieli handlowych, korzystanie z usług sprzedażowych call center/contact center (sprzedaż zdalna), sprzedaż 
bezpośrednia podczas targów, eventów i pokazów, sprzedaż za pomocą handlu obwoźnego (jarmarki, punkty kawowe w 
miejscach turystycznych itp.), marketing sieciowy (MLM). 
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Model biznesowy powinien antycypować pojawienie się nie tylko różnych czynników 
wywołujących specyficzne ryzyko gospodarcze, ale również wystąpienie ryzyka systemowego, 
którego nie da się zmniejszyć ani wyeliminować. Jednym ze sposobów minimalizacji jego 
negatywnego wpływu na firmę jest elastyczne i szybkie dostosowanie się do nowych 
warunków, najlepiej poprzez wdrożenie zaplanowanych działań przewidzianych na wypadek 
wystąpienia tego rodzaju zagrożeń systemowych. W tym zakresie model biznesowy powinien 
zakładać: 

 zróżnicowanie kanałów sprzedaży, o ile specyfika działalności oraz oferowanych 
produktów lub usług na to pozwala. Najpowszechniejszym obecnie sposobem 
zróżnicowania kanałów sprzedaży jest wykorzystanie sieci internetowej  
i związanych z nią narzędzi informatycznych w postaci własnej strony 
internetowej, mediów społecznościowych, portali sprzedażowych (marketplace), 
serwisów ogłoszeniowych, porównywarek cenowych, linków afiliacyjnych itd. 
oraz aplikacji mobilnych; 

 dywersyfikację rodzajów przychodów opartą na wykorzystaniu zróżnicowanych 
zasobów. 

 Coraz silniej zarysowującym się trendem, w istotnej mierze zdeterminowanym 
również przez zjawiska kryzysowe, jest wzrost znaczenia przychodów okresowych 
o cyklicznym lub niecyklicznym charakterze. Ich specyfiką jest zasadniczo brak 
przeniesienia praw własności ze sprzedającego na kupującego13, natomiast są one 
generowane na podstawie umowy sprzedaży szeroko rozumianego prawa dostępu 
do korzystania z określonego rodzaju zasobów. Wśród tego typu przychodów 
można wyszczególnić m.in. opłaty za korzystanie, opłaty abonenckie 
(subskrypcje), opłaty z tytułu wypożyczenia oraz leasingu, opłaty licencyjne itp. 
Zakres zasobów (aktywów) umożliwiających generowanie przychodów o charakte-
rze okresowym staje się coraz szerszy i jest coraz powszechniej stosowany jako 
dodatkowe (uzupełniające), podstawowe bądź wręcz jedyne źródło przychodów 
firmy. Zasadniczo można je podzielić na kilka kategorii: 

 zasoby (aktywa) rzeczowe, do których zalicza się m.in. nieruchomości, maszyny  
i urządzenia, wyposażenie, sprzęt techniczny, turystyczny, sportowy, środki 
transportu, jak również publikacje drukowane, pożywienie, produkty kosmetyczne, 
chemiczne, odzież itp. 

 zasoby infrastruktury technicznej wykorzystywane do świadczenia usług 
informatycznych, telekomunikacyjnych, medialnych, serwisowych, 

 zasoby w formie cyfrowej – e-booki, audiobooki, muzyka, filmy, oprogramowanie 
(model SaaS), gry, podcasty, a także np. bazy teleadresowe, 

 zasoby wykorzystywane w świadczeniu usług o charakterze niematerialnym – 
usługi prawne, biznesowe, podatkowe, księgowe, finansowe, konsulting, 
doradztwo, szkolenia, kursy, nauka zdalna itp. 

                                                 
13  Aczkolwiek nie wyklucza to stosowania w modelu biznesowym opartym na przychodach okresowych zawierania transakcji  

z przeniesieniem praw własności (np. abonament na catering, subskrypcja czasopism w wersji drukowanej). 
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Elastyczność modelu biznesowego powinna przejawiać się w taki sposób, aby 
dostosowywanie się do permanentnie zmieniających się warunków rynkowych, oraz reakcja na 
pojawiające się kryzysy, których czynnikami determinującymi są zdarzenia pozarynkowe, 
miały płynny charakter. Jest to wykonalne wtedy, gdy w momencie konstruowania modelu lub 
jego modyfikacji brane są pod uwagę, a następnie wdrażane, wszystkie dostępne w danym 
otoczeniu rynkowym metody generowania zróżnicowanych rodzajów przychodów  
z wykorzystaniem wszystkich dyspozycyjnych zasobów. 

Kreowanie marki (brandu) 

Efektem kreowania marki (brandu) powinno być stworzenie silnego, przekonującego, 
wyrazistego i łatwego do zidentyfikowania wizerunku marki bez względu na to, z jakiej 
wielkości firmą mamy do czynienia, w jakiej branży funkcjonuje, jak również niezależnie  
od tego, czy firma działa na lokalnym rynku, czy też jej zasięg jest zdecydowanie większy. 
Budowanie marki opiera się przede wszystkim na jej emocjonalnych i funkcjonalnych 
wartościach. Do elementów jej identyfikacji zalicza się nie tylko nazwę, logo, kolory i inne 
elementy wizualne, ale również emocje, historię, doświadczenia i obietnice. Logo lub nazwa 
jest najczęściej pierwszym skojarzeniem dla większości otoczenia, dlatego wszystkie elementy 
identyfikacji wizualnej powinny odzwierciedlać doświadczenia i wartości związane z marką. 

Kreowanie wizerunku marki polega na nadaniu jej konkretnych cech osobowości.  
Wybór cech i skojarzeń powinien być dopasowany do realnych potrzeb i oczekiwań grupy 
docelowej. Proces ten musi mieć również autentyczny charakter, który objawia się spójnością 
przekazu łączącego obietnice oferowanych wartości z ich rzeczywistą realizacją14. 

Budowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku marki jest procesem długotrwałym  
i żmudnym, składającym się z wielu elementów. Spośród najistotniejszych aspektów 
kreowania wizerunku marki można wymienić m.in. system identyfikacji wizualnej, sposób 
budowania relacji z interesariuszami, zintegrowaną strategię marketingową, działania 
wspomagające. Długofalowa i stała aktywność w tym zakresie może przynieść bardzo 
wymierne efekty w sytuacjach nadzwyczajnych (kryzysowych). Zbudowanie świadomości, 
trwałych relacji i zaufania zarówno wśród partnerów biznesowych, jak również grup 
docelowych klientów, zaangażowanie emocjonalne społeczności koncentrującej swoją 
aktywność wokół marki zwiększa szanse na wyjście ze stanów kryzysowych z mniejszymi 
stratami w stosunku do tych firm, które własnej marki nie wykreowały. 

Szablon modelu biznesowego A. Osterwaldera i Y. Pigneura nie zawiera modułu, który 
wprost odnosiłby się do marki (brandu) firmy jako całości, czy też oferty (produktu/usługi). 
Niemniej jednak w modułach „Relacje z klientami” i „Kanały”, stanowiących pomost między 
„Propozycją wartości” i „Segmentami klientów”, można zidentyfikować metody i narzędzia 
służące bezpośrednio bądź pośrednio kreowaniu i utrwalaniu pozytywnego wizerunku marki. 

                                                 
14  Kreowanie wizerunku marki – dlaczego jest kluczowe?, https://commplace.pl/blog/kreowanie-wizerunku-marki-dlaczego-jest-

kluczowe/ [dostęp 20.11.2022]. 
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Warto ten aspekt uwypuklić w szablonie modelu biznesowego, a tym samym dokonać 
modyfikacji w jego konstrukcji. 

Jednym z interesujących przypadków kreowania marki opartej przede wszystkim na 
personal brandingu jest grupa influencerów – youtuberów znana pod nazwą Ekipy Friza.  
Ich swoisty fenomen stał się przedmiotem dociekań i analiz powodów, dla których marka ta 
zyskała tak dużą popularność na rynku. Została ona wykorzystana m.in. przez producenta 
lodów Koral, który wypuścił na rynek lody „Ekipa”, a sama grupa zinstytucjonalizowała swoją 
aktywność biznesową zakładając spółkę akcyjną pod nazwą Ekipa Holding15, której 
działalność nie ogranicza się do początkowej aktywności członków grupy, ale rozszerza się na 
inne branże takie, jak np. produkcja gier mobilnych, własna marka odzieżowa16. 

Koncepcja konkurencyjności 

Koncepcja konkurencyjności jest zaprojektowanym sposobem radzenia sobie z konkurencją, 
osiągnięcia i utrzymania konkurencyjności, która wskazuje na główne instrumenty  
i mechanizmy konkurowania w krótkim i długim okresie. Twórcą koncepcji konkurencyjności 
przedsiębiorstw był Michael E. Porter - światowej sławy specjalista w dziedzinie zarządzania 
strategicznego. 

Pojęciem bliskoznacznym, aczkolwiek nie uważanym za synonim w stosunku  
do koncepcji konkurencyjności jest strategia konkurencji (konkurowania) rozumiana jako 
sposób zachowania się przedsiębiorstwa wobec konkurentów. Według M.E. Portera, strategia 
konkurencji jest kombinacją celów, do których firma zmierza, i środków (zasad postępowania), 
za pomocą których stara się do nich dojść. Zakłada ona poszukiwanie oraz wypracowanie 
solidnej i korzystnej uprzywilejowanej pozycji konkurencyjnej wobec tych sił i podmiotów, 
które decydują o charakterze konkurencji w danej branży17. 

Warunkiem rynkowego sukcesu jest bez wątpienia posiadanie skutecznej strategii 
konkurencji. Jej istotą powinna być kompleksowość, ale jednocześnie i prostota, oparta  
na kilku wybranych zasadach tworzących spójną całość. Jednakże samo spełnienie 
powyższych kryteriów nie daje gwarancji sukcesu, konieczna jest bowiem także umiejętność 
łączenia zasobów w odpowiednich konfiguracjach, wykorzystanie własnych umiejętności  
i kompetencji oraz szans i okazji, które niespodziewanie pojawiają się na rynku i z niego 
znikają. 

Pomimo wieloletnich prac badawczo-analitycznych prowadzonych przez liczne grono 
naukowców i praktyków biznesu nie udało się znaleźć uniwersalnej, gwarantującej sukces 
strategii konkurencji. Przytłaczająca większość podmiotów podejmuje działania, które przede 
wszystkim koncentrują się na wykorzystywaniu mechanizmów cenowych w ramach przyjętej 

                                                 
15  https://ekipaholding.pl [dostęp 20.11.2022]. 
16  Więcej na ten temat m.in.: A. Ruszkowska, Marketingowy fenomen Ekipy Friza, https://nowymarketing.pl/a/32657, 

marketingowy-fenomen-ekipy-friza-opinie [dostęp 20.11.2022].  
17  J. Lubomska-Kalisz, Zastosowanie tradycyjnych strategii konkurencji przez współczesne przedsiębiorstwa, „Studia i Prace 

Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, nr 40, t. 1, s. 12-13. 
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strategii konkurencji, co ma na celu prześcignięcie konkurencji i zagarnięcie jak największej 
części istniejącego popytu. Taki mechanizm sprawia, że przestrzeń rynkowa staje się coraz 
bardziej zatłoczona, a perspektywy wzrostu coraz bardziej niepewne. 

Jednym z rozwiązań powyższych dylematów może stać się koncepcja nazwana przez jej 
autorów „strategią błękitnego oceanu”. Została ona opracowana przez profesorów strategii  
i zarządzania w INSEAD18 W. Chan Kim'a i Renée Mauborgne19. Strategia błękitnego oceanu 
jest wynikiem piętnastoletnich badań, które objęły ponad 150 podmiotów z ponad trzydziestu 
branż na przestrzeni ponad 100 lat. Badacze zwrócili uwagę na to, że przedsiębiorstwa  
w poszukiwaniu trwałego wzrostu mają tendencję do stosowania tzw. konkurencji czołowej, 
jednakże w sektorach mocno nasyconych konkurencją, muszą one walczyć z coraz większą 
siłą o kurczącą się pulę dochodów. Zdaniem twórców koncepcji jedynym sposobem pokonania 
konkurencji jest zaprzestanie prób jej pokonania, co leży u podstaw założeń strategii błękitnego 
oceanu20. 

Chcąc wyjaśnić swoją koncepcję autorzy posługują się metaforą dwóch oceanów: 
czerwonego oraz niebieskiego. Czerwone oceany oznaczają branże aktualnie istniejące jako 
znana przestrzeń rynkowa, których granice są dokładnie określone, a reguły gier 
konkurencyjnych dobrze znane. Natomiast błękitne oceany to branże obecnie nieistniejące, 
stanowiące nieznaną i niewykorzystaną przestrzeń rynkową, dające możliwość kreowania 
popytu i szansę na wzrost. Niektóre błękitne oceany są kreowane poza istniejącymi granicami 
branż, jednak większość jest tworzona z części czerwonych oceanów poprzez rozszerzenie ich 
granic. W błękitnych oceanach konkurencja jest nieistotna, ponieważ reguły gry mają dopiero 
zostać ustalone. Badania autorów koncepcji ujawniły, że sukces w kreowaniu błękitnych 
oceanów nie zależał ani od branży, ani organizacji firmy i był udziałem zarówno nowych, jak  
i dojrzałych firm, dużych i małych, prowadzonych przez menedżerów młodych i wiekowych, 
działających w sektorach atrakcyjnych i nieatrakcyjnych, związanych zarówno z prostą, jak  
i zaawansowaną technologią. Firmy zwycięskie różniły się od przegranych podejściem  
do strategii. Twórcy błękitnych oceanów nie porównywali się z konkurencją za pomocą 
wskaźników i nie stosowali powszechnie wykorzystywanych narzędzi strategicznych, tylko 
posługiwali się inną logiką strategiczną, która została nazwana innowacją wartości. Innowacja 
wartości ma miejsce wtedy, gdy firmy łączą innowację z użytecznością, ceną i kosztami,  
a w zasadą tworzenia błękitnego oceanu jest jednoczesne obniżanie kosztów i podwyższanie 
wartości dla nabywców21. 

                                                 
18  Jedna z największych szkół zarządzania i biznesu na świecie założona w 1957 r. we Francji. 
19  W 2005 r. badacze wydali książkę pod tytułem „Blue Ocean Strategy. How to Create Uncontested Market Space and Make the 

Competition Irrelevant”. W ciągu dekady sprzedano ponad 3,6 mln egzemplarzy książki wydanej na całym świecie  
w 44 językach. Stała się ona bestsellerem na pięciu kontynentach, zdobyła wiele prestiżowych nagród oraz uznanie  
w środowisku menedżerów. P. Kuraś, Instrumenty strategii błękitnego oceanu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej,  
Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2017, z. 113, s. 221. 

20  W.Ch. Kim, R. Mauborgne, Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja 
stała się nieistotna, Warszawa 2010, s. 18. 

21  P. Kuraś, Instrumenty …, s. 222-224. 
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Przywoływany powyżej szablon modelu biznesowego A. Osterwaldera i Y. Pigneura nie 
zawiera modułu, który wprost odnosiłby się do działań stanowiących podstawę strategii 
konkurencji. Niektóre jej elementy mogą potencjalnie stanowić część treści modułu 
„Kluczowych działań”, czy „Propozycji wartości”, ale nie występują one w postaci odrębnego  
i kompleksowo ujętego komponentu modelu biznesowego. Wydaje się, że koncepcja 
konkurencyjności powinna być nieodłącznym elementem każdego modelu biznesowego,  
który pełniłby rolę nie tylko wizji funkcjonowania firmy w aktualnym otoczeniu 
konkurencyjnym, ale dawałby również możliwość opracowania strategii wejścia we własną 
wykreowaną przestrzeń rynkową przez nikogo jeszcze nie zagospodarowaną. 

Podsumowanie 

We współczesnym otoczeniu rynkowym wzmaga się niepewność i nieprzewidywalność 
zdarzeń powodujące wzrost poziomu różnego rodzaju ryzyka związanego z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. Podejmowanie aktywności biznesowej powinno opierać się na 
zasadach, metodach i instrumentach służących zarówno jej rozwojowi, jak i ograniczaniu 
negatywnego wpływu ryzyk na nią oddziałujących, stąd wynika konieczność dostosowywania 
modeli biznesowych, w których funkcjonują przedsiębiorstwa. Cechą szczególnie istotną  
w realizacji procesów modyfikacji modeli biznesowych jest ich elastyczność, czyli zdolność do 
płynnych dostosowań do nowych warunków otoczenia rynkowego. 

Wieloletnie i wszechstronne prace badawczo-analityczne oraz wypracowane w ich 
efekcie zasady, metody i instrumenty strategicznego zarządzania przedsiębiorstwami dają 
możliwość ich zastosowania zarówno w procesie wdrażania zmian wynikających  
z konieczności permanentnego dostosowywania się do ewoluującej rzeczywistości, jak 
również w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, nieprzewidywalnych,  
o ogromnym negatywnym oddziaływaniu na gospodarkę i wszystkich jej uczestników. 
Jednocześnie stanowią one także potencjał do osiągania przez przedsiębiorstwa przewagi 
konkurencyjnej na rynku, umacniania swojej dominującej pozycji, a nawet kreowania nowej 
rzeczywistości i uzyskania w ten sposób statusu lidera. 

Przedsiębiorstwa powinny modyfikować wszystkie istotne elementy swoich modeli 
biznesowych, a przede wszystkim te, które mają bezpośredni wpływ na efektywność 
prowadzonej działalności, pozycję rynkową (pozycję konkurencyjną) oraz zdolność do 
rozwoju. 
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ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ В СИСТЕМІ  
АНТИКРИЗОВОГО ПЛАНУВАННЯ 

Анотація 
В теперішні складні умови господарювання в Україні нагальним постає питання 
антикризового планування на підприємствах. В цьому аспекті наріжним комнем  
є ефективний фінансовий аналіз функціонуючого підприємства, його методологія та 
інструменти, оскільки від них залежить процес прийняття управлінських рішень. 
 
Ключові слова: 
фінансовий аналіз, криза, антикризове планування. 

 

FINANCIAL ANALYSIS IN ANTI-CRISIS PLANNING SYSTEM 

Abstract 
In the current difficult economic conditions in Ukraine, the issue of anti-crisis planning at 
enterprises becomes urgent. In this aspect, the cornerstone is an effective financial 
analysis of a functioning enterprise, its methodology and tools, as the process of making 
management decisions depends on them. 
 
Keywords:  
financial analysis, crisis, anti-crisis planning. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach 

50 

Вступ 
Висока ймовірність виникнення та розвитку кризи підприємства потребує впровадження 
спеціалізованого антикризового управління, яке орієнтоване на подолання кризових 
явищ на основі системного, ситуативного та процесуального підходів. Фінанси  
є основним маркером реакції на початок кризи. Отже, їх спеціалізований аналіз 
потребує особливої уваги. 

Криза в компанії часто спричинена невідповідністю її фінансово-економічних 
параметрів параметрам середовища, що в свою чергу є наслідком неправильно обраної 
стратегії, невідповідної організації бізнесу та, як наслідок, поганої адаптації до вимог 
ринку. Таким чином дослідження є актуальним як в теоретичному плані так  
і практичних аспектах. 

Виклад основного матеріалу 
Наслідки кризи можуть призвести до раптових змін або м’якого, тривалого та 
послідовного рішення. Післякризові зміни в розвитку організації бувають 
довгостроковими і короткостроковими, якісними і кількісними, оборотними  
і незворотними. Крім того, вони можуть бути як позитивними, так і негативними як для 
самої організації, так і для інших (суспільства, середовища тощо). Тому керівництво має 
бути надзвичайно відповідальним у прийнятті антикризових рішень22. 

Дослідження вітчизняних наукових праць з окремих питань дозволяє виділити ряд 
особливостей управління бізнесом в умовах кризи: 
 кризи можна передбачити, очікувати та спричинити; 
 кризи можна прискорювати, передбачати, певною мірою відкладати; 
 виникає необхідність підготовки до кризових ситуацій; 
 наслідки кризи можна пом’якшити за рахунок своєчасного реагування; 
 антикризове управління вимагає особливих підходів, спеціальних знань, досвіду 

та мистецтва; 
 кризові процеси певною мірою керовані. 

Рівень ефективності управління підприємством у кризовий період значною мірою 
залежить від таких факторів, як рівень підготовленості підприємства до кризи, рівень 
поінформованості про можливі зміни навколишнього середовища, ранні профілактичні 
заходи, ефективність діяльності компанії. реакція на зміни навколишнього середовища.  
і інші. Слід також зазначити, що антикризове управління компанії, на відміну від 
поточного менеджменту, має певні особливості, серед яких гнучкість та адаптивність 
керівництва (часто характерні для матричних систем управління), тенденція до 
посилення неформального менеджменту, мотивація працівників, гнучкість та 
адаптивність керівництва. терпіння і довіра, «Диверсифікація» управління та пошук 

                                                 
22  В.М. Даніч, Н.О. Пархоменко Визначення кризового стану підприємства, „Маркетинг і менеджмент інновацій”, №4, 

2013, С. 208-218. 
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найбільш оптимальних рішень для управління у складних ситуаціях, прийняття 
ситуативних рішень тощо. 

У сучасному менеджменті виділяють шість функцій антикризового управління: 
передкризове управління, управління в умовах кризи, управління процесами виходу  
з кризи, стабілізація хитких ситуацій (забезпечення керованості), мінімізація втрат та 
упущених можливостей, своєчасне прийняття рішень23.  

Невжиття будь-яким суб'єктом господарювання конкретних заходів під час кризи 
призводить до її загострення і, зрештою, до ліквідації підприємства. А організовані 
суб'єктом господарювання антикризові заходи сприяють стабілізації кризи та  
її остаточному закінченні. У процесі реалізації антикризових заходів також починає 
діяти вплив факторів навколишнього середовища, що часто з часом нейтралізує низку 
негативних факторів (наприклад: коливання валютного курсу, інфляцію, політичну 
ситуацію тощо).  

Необхідність превентивної антикризової стратегії для суб’єктів підприємницької 
діяльності у зв’язку зі зміною бізнес-середовища постане на порядку денному через 
кілька років, і саме тоді велика кількість компаній почне аналізувати фактори, які 
можуть перешкоджати розвитку бізнесу. Це буде запізніла дія, тому що якщо компанії 
проаналізують свою діяльність відповідно до запропонованих нами критеріїв, вони 
зможуть з часом визначити стратегію розвитку в правильному напрямку.  

Більше того, важливо те, що кожен бізнес повинен розробити антикризову 
стратегію на початку своєї діяльності, щоб вона була більш стійкою та готовою до 
поточних та очікуваних викликів. В цьому питанні слід висловити високу зацікавленість 
держави, оскільки стійкі та стабільні суб’єкти господарювання забезпечують 
економічний розвиток країни, що включає зайнятість населення, потужний соціальний 
прошарок, розвинену інфраструктуру та сильну незалежну державу.  

Для виявлення кризи підприємства недостатньо фінансового аналізу суб’єктів 
господарювання, для отримання чітких результатів необхідно вивчити монетарну, 
фіскальну та грошово-кредитну політику країни; порівняти рейтинги бізнес-середовища 
країни за їх складовими, а також проаналізувати ті формальні та неформальні інституції, 
які мають прямий або опосередкований вплив на чинники, що викликають кризу  
чи розвиток кризи в суб’єктах господарювання.  

Фінансовий аналіз компанії повинен включати не тільки порівняння фінансових  
і коефіцієнтних даних, а й комплекс даних балансу такої компанії, інформацію про 
продажі, закупівлі, управління кредитом і боргом, поточні економічні тенденції в країні, 
динаміку окремих показників та динаміку фінансових даних компанії.  

Велика кількість суб’єктів господарювання в Україні не звертаються до будь-яких 
професійних фінансових консультантів – антикризових менеджерів – і зазвичай 
дотримуються порад бухгалтерів і внутрішніх керівників компанії. Суб’єкти 

                                                 
23  М.А. Ладнай, Роль антикризового управління в стабілізації діяльності підприємства, „Управління розвитком” 2013,  

№ 14, С. 4-6.  
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господарювання не мають жодної стратегії, орієнтованої на подолання форс-мажорних 
ситуацій, які виникли в процесі їх діяльності; тому будь-яка з цих подібних подій 
приводить керівництво компанії до режиму спонтанних рішень. Спонтанні рішення 
вдвічі підвищують ризик посилення факторів, що провокують кризу. Єдиний спосіб 
уникнути кризових ситуацій – створити превентивну антикризову стратегію  
з урахуванням усіх передбачуваних факторів, які можуть спричинити кризу. 

Оцінка кризового стану підприємства має здійснюватися з урахуванням усіх стадій 
операційного циклу випуску продукції, починаючи з нульової, передінвестиційної 
стадії, на якій відбувається дослідження вимог ринку, попиту та пропозиції,  
та приймається рішення про виготовлення певного виду продукції у достатньому обсязі, 
продовжуючи формуванням виробничих запасів та організацією постачання, 
безпосередньо виробництвом продукції, та закінчуючи збутом продукції та отриманням 
прибутків від її реалізації.24 

Важливим маркером щодо формування антикризової стратегії є визначення 
інтегрального показника фінансової стійкості підприємства та коефіцієнта Бівера. 

Їх розрахункові значення дозволяють визначити перспективні напрямки розвитку 
досліджуваного підприємства та варіанти формування антикризової стратегії. 

Стосовно фінансової стійкості, то перший рівень характеризує нестійке фінансове 
становище, другий – нормальне; третій – високу фінансову стійкість. Для визначення 
меж цих рівнів розроблено інтегральний показник фінансової стійкості (I ф.ст), який  
є органічним поєднанням трьох показників:  

 коефіцієнта фінансової стабільності (К ф.стаб);  
 коефіцієнта фінансової незалежності (К ф.нез);  
 коефіцієнта мобільності (К моб).  

I ф.ст=           (1) 

Враховуючи науково-обґрунтовані рекомендації щодо цих показників, 
встановлено, що перший рівень фінансової стійкості включає підприємства, у яких 
інтегральний показник фінансової стійкості ≤ 0,5; другий рівень 0,51-0,7; третій рівень – 
≥ 0,7125. 

Коефіцієнт Бівера використовується для виявлення незадовільної структури 
балансу. Розраховується як відношення різниці між чистим прибутком і нарахованою 
амортизацією до суми довгострокових і поточних зобов’язань. Ознакою формування 
незадовільної структури балансу є таке фінансове становище підприємства, у якого 
протягом тривалого часу (1,5–2 роки) коефіцієнт Бівера не перевищує 0,2, що 
відображає небажане скорочення частки прибутку, який спрямовується на розвиток 
виробництва. У такій ситуації створюється незадовільна структура балансу, 

                                                 
24  О.О. Мельниченко, Сутність антикризового управління підприємством у сучасних умовах господарювання, 

„Економічний аналіз: зб. наук. пр", 2015, Т. 21, № 2, С. 157-162. 
25  В.М. Якубів, Р.Д. Якубів, Матрична оцінка ефективності управління та перспективності розвитку підприємств. 

„Проблеми економіки” 2014, № 4, С. 345-350. 
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підприємство починає працювати в борг і його коефіцієнт забезпечення власними 
засобами стає меншим 0,1. 

 
Кб = (Чистий прибуток (Ф.2 р.2350) + Амортизація (Ф.2 р.2515)) / (Розділ  

3 пасиву (Ф.1 р.1595) + Розділ 4 пасиву (Ф.1 р.1695))    (2) 
 

Коефіцієнт Бівера показує частку прибутку, що спрямовується на розвиток 
виробництва. На основі нормативних значень даного показника та додаткових 
результатів визначено, що перший рівень інтенсивності розвитку включає господарства, 
для яких коефіцієнт Бівера ≤ 0,16; другий рівень – 0,17 ≤ Кб ≤ 0,30; третій рівень – ≥ 0,31 

В табл. 1 розраховано інтегральний показник фінансової стійкості та коефіцієнт 
Бівера АТ «Житомирський маслозавод». 
 

Таблиця 1. Інтегральний показник фінансової стійкості та та коефіцієнт Бівера АТ 
«Житомирський маслозавод» 

 
Роки Середнє 

значення 2019 2020 2021 

I ф.ст 1,19 1,27 1,22 1,23 

Кб 0,88 0,71 0,53 0,71 
Джерело: розраховано автором. 

 

Розрахунки, наведені у табл. 1, свідчать про те, що значення рівня фінансової 
стійкості підприємства мали тенденцію до збільшення у 2020 р., у 2021 р. показники 
дещо зменшилися. Погіршенню фінансової стійкості у 2021 р. сприяли такі чинники: 
вплив короновірусних обмежень, погіршення купівельної спроможності споживачів 
продукції підприємства, політика щодо управління ліквідними коштами, фінансові 
ризики. Таким чином, зазначені індикатори можуть бути сигналом як можливої появи 
негативних явищ на підприємстві, так і сигналом до виявлення невикористаних 
прихованих резервів покращення показників фінансової стійкості. 

На рис. 1 зображена матриця перспективності розвитку підприємств. 
Досліджуване підприємство АТ «Житомирський маслозавод». має третій рівень 

фінансової стійкості та третій рівень інтенсивності розвитку. Отже, це рентабельні 
підприємства з інноваційним спрямуванням. Це найкращий варіант розвитку подій, 
коли господарство характеризується високою фінансовою стійкістю та інтенсивно 
розвивається, тобто отримуваний прибуток вдало реінвестує у розширення власних 
потужностей. До цієї групи належать господарства, керівники яких є добре 
організованими лідерами, що вміють своєчасно прийняти раціональні рішення.  
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Рис. 1. Матриця перспективності розвитку підприємств 
Джерело: Якубів В.М., Якубів Р.Д. Матрична оцінка ефективності управління та перспективності розвитку 

підприємств, „Проблеми економіки” 2014, № 4, С. 345-350. 

Висновки 
Важливо, в оцінці кризи на підприємстві, відштовхуватися від головних причин, які цю 
кризу спричинили. І це є характерним для суб‘єктів господарювання в умовах ваєнного 
стану, який зараз діє в Україні, оскільки виникло багато чинників, які раніше 
підприємство не враховувало, і які не мали сильного впливу на його діяльність. 

В дослідженні розраховано інтегральний показник фінансової стійкості та 
коефіцієнт Бівера АТ «Житомирський маслозавод». Досліджуване підприємство має 
третій рівень фінансової стійкості та третій рівень інтенсивності розвитку. Отже, це 
рентабельне підприємство з інноваційним спрямуванням. Це найкращий варіант 
розвитку подій, коли господарство характеризується високою фінансовою стійкістю та 
інтенсивно розвивається, тобто отримуваний прибуток вдало реінвестує у розширення 
власних потужностей. До цієї групи належать господарства, керівники яких є добре 
організованими лідерами, що вміють своєчасно прийняти раціональні рішення.  
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SET OF BUDGET TOOLS USED DURING THE COVID-19 
PANDEMIC APPLICABLE TO SLOVAK ECONOMY 

Summary 
The Covid-19 pandemic has significantly influenced the world economy. This phenomenon 
has mirrored the economy of the Slovak Republic. It has been necessary for the 
government to take measures and introduce new budget politics and tools, to mitigate the 
impacts of the global crisis. The measures accepted by the government, to slow down the 
spread of the virus, influenced job availability, tourism, culture, educational system, 
transport and many other sectors of the economy. We will be able to make a more 
complex analysis of the overall impacts of the pandemic with the benefit of hindsight. 
Today however, we are able to name the tools that have been introduced and enumerate 
the resources that were used to sustain the economy. Despite the measures taken  
to forbearer the spread of the disease, as well as those taken to support the economy,  
the pandemic had a negative influence on the economy of all countries affected. Looking at 
it from an economical point of view, the worse the pandemic situation in a country was, the 
more the economy of the given country struggled. as a direct consequence of longer 
lockdowns and other measures taken. The Slovak Republic can be counted as one  
of these countries. 
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Introduction 
The influence of the budget tools used during the Covid-19 pandemic is being assessed by 
multiple experts, who were able to collect different statistics for their exploratory development 
work. The conclusions from all the data collected are the following: The pandemic has caused 
redundancies and lowered the quality of life amongst the public. The negative impact on the 
Slovak Economy is inalienable. The level of downfall of the countries economy and 
employment rates puts Slovakia at the very tail of the ladder projecting the countries most 
affected by the pandemic, considering the countries in Europe. As a consequence of the 
necessary limitations of the business activities and the decline of the consumer demand, many 
entrepreneurs and employers were under pressure to reduce costs. In most cases this pressure 
was being solved by redundancies. The Slovak Business Agency, Slovak business alliance, 
Slovak entrepreneurs association, who in cooperation with Podnikajte.sk and Willio.sk 
executed exploratory development work. In the timeframe from 15th May 2020 until May 
22nd 2020. Their aim was to find out about the experiences and opinions of small and middle 
sized businesses on the use of the measures taken to fight the corona crisis and have concluded 
the following: From 1043 asked businesses: 15.5% of small to middle sized businesses were 
forced to make redundancies. In May 2022, no redundancies were made, however 17.1% of 
businesses were looking at the option. The businesses most affected by redundancies were 
small businesses with 10 to 49 employees (35.2%). From the businesses point of view, the 
most affected by redundancies (40.8%) were catering services, restaurants etc. then industry 
(24.1%) and accommodation services (19.2%). 34.6% of accommodation services and 25.4% 
of catering services, restaurants etc. were considering redundancies for the future. (Slovak 
Business Agency 2020/8). 

From the data stated above, we can conclude that the Pandemic will have an effect on the 
economy of Slovak Republic in the future, therefore it is much needed to continue closely 
monitoring the market, development of the employment rates, development of the gross 
domestic product and all the other macroeconomics factors, to be able to reach any further 
conclusions, that could help us to address the damages caused by the pandemic more 
accurately. The research has shown that the measures taken by the government, taken to slow 
down the spread of the pandemic had a negative effect on the country's economy. Mainly 
because the consumption was limited, this state of things has evoked a decay in the economical 
processes. This led to more people being unable to buy, which led to the following 
adjudications of bankruptcy and growth in unemployment rates. Accepting the introduced 
budget tools was necessary, however it constituted a big challenge for the individual ministry 
branches. The first to react was The Ministry of labour, social affairs and family, which 
introduced a scheme called “First aid”. The aim of this was to sustain employment rates in the 
country. Later, other departments joined in. The Ministry of Economy SR which granted rent 
endowments, the Ministry of transport SR which reimbursed businesses in the tourism 
industry, national and international regular and irregular bus transportation or driving schools 
and their schooling premises. The Ministry of Culture was supporting professionals actuating 
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in culture and the creative industry. At the moment it is not clear how the situation surrounding 
the pandemic will evolve, which will have an effect on the economic process, therefore also on 
the necessary adjustments to the economic policies. The public is uncertain about the future 
spread of the virus, causing a market deformation and insecurity amongst both employers and 
employees. 

Maintaining employment rates 
The maintaining employment rates was a project of The Ministry of labour, social affairs and 
family, executed through the separate government offices of labour across the country. His was 
one of the first measures accepted by the government, to prevent a collapse in the employment 
market. The aim of this aid was to sustain jobs. These measures were to protect the employees 
from redundancies, but also to protect the employer from bankruptcy. 

The aid aimed at the employees was financed from the resources of the European Union 
through an operation programme of human resources. It has been named “First Aid”.  
The employers could use these between 13/3/2020 until 28/2/2022.  

The aim of this project was to administer support to the employers, so they would be able 
to maintain the jobs in the form of giving the employer a monetary contribution and supporting 
the self-employed to keep their businesses operating due to an emergency state being declared. 
Project was to mitigate the impact of the emergency state being declared and COVID-19 on the 
employment rates. 

Projects to maintain the employment rates in the times of the extraordinary situation, 
emergency state or abnormal situation, was created from different phases: 
 First aid, 
 First aid +, 
 First aid ++. 

 
Tab. 1. Project “First aid" – dotations supplied in the time period: 03/2020-12/2021 

Number of disbursed applications  Total sum disbursed 

171 186 2 245 240 209,57 €  

Source: Own interpretation through Transparency International Slovakia. 
 

From table number one we can conclude that in the time period until the end of the year 
2021 were jobs in Slovakia supported by 2 245 240 209,57 €. Based of the analysis done by 
The Institute of Social Politics, we can say, that The Ministry of Labour, Social Affairs and 
Family was during the pandemic the most successful branch, when it comes to delivering the 
aid needed to employers, employees and self-employed.  
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Rent endowment 
The Ministry of Economy in the Slovak Republic launched rent endowment as a second budget 
tool. This endowment was provided as a part of a scheme of minimal help in support of the 
economy in relation to the COVID-19 outbreak – Rent endowment. This plan was declared on 
05/08/2020. The aim of this aid was to provide, those eligible, with financial resources, to help 
them cover a part of their rent for their business premises, if the use of these business premises 
was directly affected by the measures taken by the government. Simultaneously it was 
necessary to protect the tenants that have been late with their rent payments. Therefore, the 
landlord could not ask for a unilateral rescission of the occupational lease. However, the delay 
of the rent payment had to be in direct correlation with the pandemic. The tenants were eligible 
for a rent endowment amounting to the charge deduction based on the agreement between the 
landlord and the tenant, however only to the limit of 50% of the rent that should have been paid 
in the eligible time period. 

Beneficiary from this scheme were micro, small, middle sized and large businesses. Legal 
person – if administering a non-profit organisation, also counts as a business (eg. they run  
a civil association or a coffee house waited by the disadvantaged, etc…) The rental agreement 
has to be directly associated with an estate - marketplace or a non-residential space, where 
product is being sold or services are being provided to the final consumer, including relevant 
extra spaces and storage facilities. The estate has to be approved by the building authority as a 
non-residential space. 

 

Tab. 2. Rent endowment chart 

Number of disbursed applications Total sum disbursed 

86 209 135 882 354,99 € 

Source: Own interpretation through Transparency International Slovakia. 
 
 

From table number two we can conclude that the average endowment amount was 
1 576,20 €. More than 86 209 applicants were compensated. This tool was useful and has 
helped the business environment. 

Financial aid of Bus Transportation 
One of the departments affected by the restrictions and lack of commissions was the 
department of transportation. Measures against the pandemic have affected all of the varieties 
of transportation and have largely influenced the way all the businesses in transportation 
functioned, regardless whether the transportation they conducted was regular or irregular. 

The government department of economy has offered to give a helping hand to the private 
bus transportation businesses. This arrangement has however not been regarded as one of the 
best measures taken during the pandemic. Help was designated for the private, not grant-aided 
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bus transportation, as compensation for lost revenue for personal regular transport and 
occasional transport. The applicants could appeal from September 2020. This aid was provided 
only during the first wave of the pandemic. Consequently, The Ministry has not opened any 
other supporting mechanisms. The aim of the poll is to provide endowment, to compensate the 
financial losses sparked by the COVID-19 disease in personal regular transportation and 
occasional transportation in the form of compensation for the lack of commissions, that these 
businesses have lost in the time period, in which they were largely disadvantaged and could not 
properly procure their livelihood. 
 
Tab. 3. Endowment to compensate the financial losses for the sector of regular, personal 
transportation and occasional transportation 

 Number of disbursed 
applications Total sum disbursed 

1st round  373 6 288 583,61 €  

2nd round 379 7 986 326,11 €  

Total 752 14 274 909,72 €  

Source: Own interpretation through Transparency International Slovakia. 
 

This budget tool was provided in in two rounds and the average amount of endowment 
provided was 18 982,59€ per applicant. The businesses in this sector needed help, so the 
Ministry of Transport and Communications SK took charge of helping them. 

Additional aid of Bus Transportation  
Due to a legislative change, when the law n.132/2021 came into effect. With this law some 
laws are added to and/or change the sphere of authority of The Ministry of Transport and 
Communications SK in relation to the COVID-19 disease and road travel, They were able to 
aid more sectors in road travel. This is why, in July 2021 the department of travel was able to 
design a scheme to help aid driving schools, international regular bus transport and training 
facilities for professional drivers. 

The aim of this aid was to provide the eligible recipients, therefore operators of 
international regular bus transport and occasional transport, operators of driving schools and 
training facilities financial resources to compensate for the decrease in commissions that they 
lost as a result of the COVID-19 pandemic. 

While creating this scheme The Ministry has actively collaborated with concerned 
associations in the given sector. ČESMAD Slovakia and the Slovak chamber of driving school 
training facilities were auxiliary. This scheme of minimal help was however not helpful enough 
for the road transport sector. Aid from the scheme de minimis was limited to 200 000 €. 
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Therefore, because during the pandemic, businesses were recording losses up to millions,  
it was crucial to take new measures. 

The Ministry of Transport opened another scheme of government aid, so called big 
scheme, from which businesses which did not fit in the de minimis scheme, could draw 
additional support from. 
 

Tab. 4. Endowments to aid some subjects conducting business in the area of road transport in 
coherence with the outburst of the COVID-19 disease 

 Number of disbursed 
applications Total sum disbursed 

year 2020 368 3 514 657,46 €  

year 2021 375 5 365 982,01 €  

the big scheme 29 6 909 852,92 €  

Total  772 15 790 492,39 €  

Source: Own interpretation through Transparency International Slovakia. 
 

Together the Ministry compensated for another 772 applicants, which did not get 
financial reinforcement from the Ministry of Economy. Average amount of endowment in this 
sector was 20 454,01 €. We consider this budget tool necessary for preservation of the road 
transport segment. 

Aid of subjects in the tourism business 
In addition to the endowments in the department of transport, the Ministry of Transport and 
Communications supported businesses in the department of tourism. As this segment was 
directly affected by the pandemic, it was forbidden for the public to travel, it was necessary to 
acceptare budget tools, to mitigate the impact on tourism. 

In December 2020 the Ministry of Transport and Communications came with a scheme of 
minimal help for which businesses from tourism could apply. 

The aim of this aid was to support businesses in the tourism segment and to accommodate 
financial contribution, to cover parts of the uncovered fixed expenses, which the businesses had 
to expend in the time periods of their necessary closure for the reason of arrangements made by 
the The Public Health Department SR and during the time of re-opening of their activity, when 
the negative consequences of the COVID-19 pandemic on the tourism facilities have 
resurfaced. 

Because businesses in this sector have waited nearly a 10 month period for their aid, there 
was a large amount of applications handed into this scheme. During the first month of this 
scheme there were almost 3000 endowment applications. 

 



Ekonomiczny i finansowy wymiar sytuacji kryzysowych 

 

61 

Tab. 5. Endowment to support businesses in the tourism sector in correlation with the 
COVID-19 outbreak in the time period from 12/2020 to 12/2021 

Number of disbursed applications Total sum disbursed 

18 730 133 341 129,34 €  

Source: Own interpretation through Transparency International Slovakia. 
 

In twelve months from initialisation of this scheme to aid tourism more than 18 730 
applicants were compensated with the total sum of 133 341 129,34 €. This scheme was also 
functioning in the consecutive year from 1/1/2022 to 22/2/2022. 

Aid of the cultural field 
Endowments for the professionals working in the culture field and the creative industry were 
during the pandemic provided by the Ministry of Culture SR. These endowments were 
designated to mitigate the economical impact on the segment of culture and the creative field, 
which have both widely suffered economical losses in relation to the COVID-19 pandemic. 
The Ministry in cooperation with a delegate from each segment of the culture have adjusted the 
conditions, in a way, that the endowments were given specifically and in equity to those 
applicants, which considering the decline of their earning could get into financial trouble or are 
considering a change of work field. 

Individuals who are registered in the record of professional artists or in a different record 
of professionals in culture could also apply for endowments, as per law n. 284/2014 about the 
Foundation to support art as amended in the latter directive performing a long-term activity in 
the segment of culture and creative industry. 
 

Tab. 6. Endowment for professionals working in culture and creative industry 

Number of disbursed applications Total sum disbursed 

271 862 920,00 €  

Source: Own interpretation through Transparency International Slovakia. 
 

The qualified artists could ask for these endowments for losses from the year 2020. 271 
individuals have applied for these endowments in total. Every applicant was paid 3 184,21 € on 
average. The Ministry of Culture has designed another endowment system in addition to this, 
for specific business companies limited, conducting business in the sector of culture and the 
creative industry, which have been conducting a long-term economical operation and have one 
associate - an individual, therefore “one person company ltd.”. The company had to have at 
least a 30% decline in sales for the calendar year 2020, compared to the calendar year 2019. 
Endowment is stipulated for the common expenses of the endowment recipient, which arose in 
the determined time period, which was from 1/1/2021 to 31/3/2022. The minimal set price for 
the demanded endowment was 2 000 € and the maximum set price was 125 000 €.  
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Tab. 7. Reduction of negative influence of a critical situation in the segment of culture  

Number of disbursed applications Total sum disbursed 

1 487 25 022 557,00 €  

Source: Own interpretation through Transparency International Slovakia. 
 

Applicants through the medium of this mechanism have obtained on average 16 827,54 € 
from the government. Almost 1500 artists have applied. Assistance through the medium of 
endowment is useful, with the aim being, to maintain a stable structure within the segment until 
a more conventional economic cycle is re-established. 

Aid for the creative industry 
The provider of this form of help to businesses was the Ministry of Economy SR and its aim 
was to provide endowment for uncovered fixed expenses to micro, small and middle-sized 
businesses in the area of culture and creative industry for the time period in which they had 
significantly more complicated conditions for conducting their business operation – March to 
December 2020 

Eligible applicant – legal person, businessman, who recorded a decline of at least 30% in 
sales during the duly justified significantly more difficult time period (March to December 
2020) in comparison with the same consolidated time period in the year 2019 and in this 
justifiable time period ended with a loss. 

Tab. 8. Endowment to support businesses in the segment of creative industry  

Number of disbursed applications Total sum disbursed 

287 7 759 637,90 € 

Source: Own interpretation through Transparency International Slovakia. 
 

287 businesses have applied for this endowment and the average size of the endowment 
was 27 037,07 €.  

Other forms of aid 
Between other forms of aid for businessmen, who during the corona crisis have been forced to 
close their operation or had to limit their activity we count eg. aid from the Department of 
Justice SR. Businesses, in which it came to a significant increase in the account receivable after 
the maturity date expired or a significant decrease in sales, which have considerably threatened 
the functioning of a business, they could have asked for a temporary protection of their 
business. This was possible according to the law n.421/2020, which states about the temporary 
protection of businesses in financial trouble and about additions to some laws until 31/12/2022. 

The Ministry of Labour, Social Affairs and Family SR by the medium of The Social 
Insurance Offices have been paying so called pandemic paid leave in duration of the pandemic 
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or pandemic sick leave of a family member, which was dependent on the length of the 
treatment of the disease. The closing date of the payment of the pandemic paid leave or the 
pandemic sick leave of a family member was tied to the cancellation of the emergency state 
and the abnormal situation. 

To support the businesses different efficiency support tools have been used, which were 
claimed by the different Ministries by moving some unused financial resources from the Euro 
Foundations (eg. Aid to support energy costs, healthcare, small and middle-sized businesses or 
the support for rescue services, etc…) . 

Other forms of non-financial aid include changes in the Labour Code. Businesses had the 
option to order their employees, for which it was possible, to work from home (home office). 
During the second wave of the pandemic, home office was even mandated by the government. 

In July 2021 the Law n.215/2021, which states about the aid in the periods of time with 
shorter work hours and about additions in some laws (permanent kurzarbeit). The conditions of 
this are stated in the law, so the whole system will function and the government will aid the 
employees if their employer cannot provide them with as many work hours as in a full scale 
functioning of the business.  Other measures taken affected reduction of the time limit in which 
the employee has to announce a paid leave (from 14 to 7 days), announcements of changes in 
the offices or decreasing the responsibilities in relation to safety at work. 

Conclusions 
Based on the analysis of the budget tools used during the COVID-19 pandemic in the 
conditions of the Slovak economy we have found that in Slovakia there were multiple 
measures taken to mitigate the consequence of the pandemic. 

The Ministry of Economics has provided the most endowments to various sectors 
endangered. Between these sectors we can count, transport, the creative industry, and rent 
endowments. The most financial resources have been provided by the Ministry of Labour, 
Social Affairs and Family by the medium of the budget tool “First Aid”. The aim of this tool 
was to maintain a stable employment rate and to avoid redundancies. 

A significant part of the aid consisted of direct endowment for COVID affected 
businesses or employees. These measures have on one hand helped tens of thousands of 
people, whose businesses did not have to survive the pandemic without the help from the 
government.  

However experience has shown that endowments were easily abused, in regard to 
insufficient transparency when providing these endowments.  

The most financial resources during the whole pandemic were provided to the company 
Volkswagen Slovakia, over 46 million €. In the second position was the U.S. Steel Košice with 
endowments around 18 million € and in third place Jaguar Land Rover Slovakia with  
a endowment over 11 million €. 
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Tab. 9. Review of the budget tools 

Segment Measures taken 
Number of 
disbursed 

applications 

Total sum 
disbursed 

Ministry of Labour, Social 
Affairs and Family "First Aid" 171 186 2 245 240 209,57 € 

Ministry of Economy Rent  86 209 135 882 354,99 € 
Ministry of Transport and 
Communication Tourism  18 730 133 341 129,34 € 

Ministry of Culture Sector of Culture 1 487 25 022 557,00 € 
Ministry of Transport and 
Communication Bus Transport 772 15 790 492,39 € 

Ministry of Economy Bus Transport 752 14 274 909,72 € 

Ministry of Economy Creative industry 287 7 759 637,90 € 

Ministry of Culture Artists 271 862 920,00 € 

TOTAL   279 694 2 578 174 210,91 € 

Source: Own interpretation through Transparency International Slovakia. 
 

It is obvious that Slovakia represents a great automobile power, because in the highest 
ranked places, there have been many companies amongst the top, that either make car parts or 
cars. In the area of tourism the most financial aid was given to Tatry Mountain Resorts,  
M.R. Štefánik Airport or Slovak Medical Bathhouses. To sum up, during the pandemic more 
than 279 694 applicants and more than 2 billion € has been used to aid the economy of 
Slovakia. 
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AID SCHEME SUPPORTING THE BUSINESSES IN TOURISM 
IN RELATION TO THE COVID-19 OUTBREAK USED  

AS A BUDGET TOOL IN ORDER TO SOLVE THE CRITICAL 
SITUATION IN THE CONDITIONS OF SLOVAK REPUBLIC 

Summary 
Our analysis will focus on solving the crisis situation during the COVID-19 pandemic 
outbreak in the area of tourism. We focus on the budget tool used by the Ministry of 
Transport and Communications SR, used to prevent the downfall of tourism in Slovakia. 
We consider tourism as the most affected segment by the COVID-19 pandemic on a global 
scale. Based on the unpredictability of the situation, it was not possible to determine how 
much will the country's economy be affected and how long it will be necessary to upkeep 
the economical and political tools in order to save the country's economy. Today we know 
that the tool, Scheme to support uncovered fixed costs of companies affected by 
coronavirus outbreak, is necessary to upkeep, because some businesses actuating in 
tourism, in Slovakia, have not yet been compensated to this day. 
 
Keywords:  
businesses in tourism, covid-19, critical situation, Slovak Republic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Prof. dr hab., University of St. Cyril and Methodius in Trnava (Slovakia). 
2  Ing., University of St. Cyril and Methodius in Trnava (Slovakia). 
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Introduction 
The decision of the World Health Organisation from 11/03/2020 to classify the actual situation 
as a pandemic has brought a significant change into the peoples lives. This decision had an 
effect on the normal functioning in society, as well as functioning of the main branches of the 
government. 

Reaction to the pandemic outbreak in the conditions of Slovak Republic was the decision 
made by the government SR n. 111/2020. The government however had to reflect on the 
situation, which has so suddenly been created in the society and it was necessary to start taking 
several measures. Apart from limiting the movement of individuals, suspending the 
international bus transport, the inland boat transport, railways, closing down the airports, 
closing the entertainment industry (clubs etc…), water parks, skiing centres, discotheques, 
indoor playgrounds for children and many more, it was necessary to take measures, that would 
at least to some extent compensate for the sales decrease, caused by the arrangements made by 
the government. The sector that was the most significantly affected by these measures was 
tourism. 

Tourism in Slovakia 
We can identify tourism as an essential and dynamically developing branch of the economy. 
This branch shelters both physical and human potential. In the conditions of the Slovak 
Republic we can classify bathhouses, health resorts, castles and chateaus or nature as those 
with physical potential. Human resources on the other hand consist of different services, which 
we can offer to the visitors. In the last couple of years the pressure being put on services in the 
segment of tourism has been on a higher level. 

Tourism has been supported systematically in the last decade. The government has passed 
a bill n. 91/2010 about the aid of tourism, stating the correction of various support tools.  
These are the tools used to help the development of tourism: 

1. recreational vouchers, 
2. supporting the development of bicycle touring, mostly that of linear infrastructure, 

tagging the bicycle routes more precisely and consistently, objects of additional 
infrastructure, more in-depth detailed maps and overall propagation, 

3. providing a financial aid to tourism, 
4. financial contribution to support tourism, with the ambition to mitigate the negative 

effects of the pandemic, which arose because of the COVD-19 disease, 
5. a financial contribution for providing accommodation to refugees in relation to the 

armed conflict in Ukraine (further in text referred to only as “contribution for 
accommodation”). 
Our analysis will be focusing on precisely one of these tools, which is the financial 

contribution to support tourism, with the ambition to mitigate the negative effects of the 
pandemic, which arose because of the COVD-19 disease. 



Ekonomiczny i finansowy wymiar sytuacji kryzysowych 

 

67 

The impacts of the pandemic, which still are not possible to calculate precisely, can cause 
a decline in quality of the provided services. Therefore it is very important, during the whole 
pandemic, but also after, to adjust the correct tools, so the tourism segment will not have to live 
through a significant recession. 

Graph 1. Development of accommodation providers in Slovakia in numbers,  
between the years 2001-2021 

Source: Own interpretation through the Statistical office SR. 
 

Based on the development of the number of public accommodations in Slovakia we can 
observe in the last 20 years, nearly constant growth in accommodation capacities. It is obvious 
that tourism in Slovakia was beginning to thrive. The market was adjusting it-self to this 
situation and that is why new accommodation was continuously being generated. The budget 
tools designed during the pandemic were supposed to avoid decline in numbers of 
accommodation in the future. The government is trying to keep the growing trend of rising 
numbers and the aim is for new accommodation to keep being generated henceforward. 
Tourism is very important for the whole country’s economy. 

Apart from analysing the budget tool has he Ministry of Transport and Communications 
SR specifically focused their attention to strengthening the position of the Slovak Republic as  
a modern destination in online spaces, increasing the preference of a in-country vacation before 
a vacation abroad and on compensating the negative effects of the pandemic on businesses in 
the tourism segment. The tools supporting tourism have in the last years been focusing on 
strengthening the position of tourism in the Slovak economy and on creating space for its 
further growth and flourishment. 
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In 2020 the Ministry of Transport covered activity in the Regional committee for Europe 
(CEU) the World Tourism Organisation (UNWTO) and introduced the priorities to the job 
control programme and statistical information to publications with yearly periodicity.  

In the OECD committee for tourism the Ministry of Transport SR participated on 
documents concerning the influence and mitigation of the impacts of the COVID-19 pandemic 
on tourism, as well as preparation of the publication about political trends concerning tourism. 

The Ministry of Transport and Communications SR participated in informal video-
conferences with various ministers of tourism on the EU members committee 

From the graph: Development of numbers of visitors in Slovakia, it is apparent that the 
pandemic has caused a significant decline in tourism. The growing trend of yearly visitors, who 
chose to spend their vacation in Slovakia up until 2019, was significantly affected by the 
pandemic. The interannual decline of tourists, who used to spend their vacation in Slovakia in 
the year 2020 constitutes 49,89%. Equally as in the year 2021 we did not manage to resurrect 
tourism in Slovakia, nor did we manage to elevate the number of visitors in the accommodation 
business. 
 

Graph 2. Development of numbers of visitors in Slovakia 
Source: Own interpretation through the Statistical office SR. 

Defining the conditions of the aid schemes in the conditions 
of the Slovak legislative 

For a measure to be categorised as State help in favour of businesses, it has to fulfil four of 
these cumulative criteria: 
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1. Transfer of the public resources (art. 107 of the Treaty on the Functioning of the EU 
addressed as “state resources”) and re-writability of the state, 

2. Economical advantage for the beneficiary, 
3. Selectivity of the aid measures, 
4. Influence on the economical competition, 
5. Influence on the EU insider trade. 

The minimal help cannot exceed 200 000 € in the summation of three fiscal years. In the 
meaning of the law n. 358/2015 stating an adjustment and correction of some relationships in 
the area of state help and minimal help and about the adjustment and correction of some laws 
(law on state help), which came into effect on the 1st January 2016, the coordinator of the 
minimal help is the Anti-monopoly office SR, and that in relation to the providers of the state 
help in the Slovak Republic and in relation to the EU.  

Aid scheme to support the businesses in the segment of 
tourism in relation to the outbreak of the COVID-19 disease 

Aid scheme to support the businesses in the segment of tourism in relation to the outbreak of 
the COVID-19 disease was designed as a reaction to the orders of the government, which were 
being accepted. On 11/03/2020 a second degree emergency state was announced in relation to 
public health and safety in the Slovak Republic. Decline in sales in the city accommodations 
according to the information gathered by the Hotels and Restaurants Association SR in the 
range 41-60% and 61% and more in comparison to the same time period in the year 2019 have 
recorded in July 52% and in August 62% of the businesses. On 29th march 2020 the 
Government Office released a measure, ordering a shutdown of all the businesses providing 
services apart from those stated above, which was extended indefinitely until cancellation. 

The subject of this state help scheme was providing state help in the form of financial 
endowment in order to mitigate the negative influence of announcing the emergency state or an 
abnormal situation in relation to the COVID-19 disease and its influence on the economical 
situation in the collapsing segment of tourism. 

The aim of this aid was to support businesses in the segment of tourism and providing 
them with financial support, to cover a part of uncovered fixed expenses, which the businesses 
had to expend during their forced enclosure, reasoned by the measures taken by the Public 
Health Office SR and in the time period when these businesses were re-opening, but the 
negative effects of the COVID-19 pandemic were still significantly influencing operations of 
the businesses in tourism. 

The provider of this help and simultaneously the executor of this scheme was the Ministry 
of Transport and Communications SR. 

The beneficiaries of this aid were micro-businesses, small businesses, middle sized 
businesses as well as large businesses, that is those that do not qualify as small or middle sized 
businesses. Self-employed individuals count as small and middle-sized businesses. 
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This scheme applies to businesses conducting their business in the selected economical 
activities determined beforehand by a statistical classification of economic activities SK NACE 
Rev.2, which ensures that those sectors ineligible will not be given aid. 

As legitimate expenses we consider fixed expenses of the beneficiary during the 
authorised time period affected by the COVID-19 pandemic and measures taken by the Public 
Healthcare Office SR in relation to the decline of the net sales during the authorised time 
period. 

The supported economic activities in the segment of tourism were: 
 49.39 other public transport, 
 50.30 inland boat transport, 
 55 accommodation, 
 56 restaurants and catering businesses, 
 77.21 rental and leasing of sporting and recreational equipment, 
 79.11 travel agency operations, 
 79.12 tourist office operations, 
 79.90 other reservation services and related activities, 
 82.30 congress organisation and business expo, 
 85.51 sport and recreational education, 
 91.02 museums and their activities, 
 91.03 running the historical landmarks and buildings with similar tourist interest, 
 91.04 activities of botanical gardens and zoos and natural parks and reserves, 
 93.19 other activities regarding sport, 
 93.21 activities of fun-fairs and amusement parks, 
 93.29 other fun activities and leisure activities, 
 96.04 services regarding physical wellbeing. 
The aid schemes from which it was possible to draw financial resources in Slovakia from 

2020 until now are defined in the table number 1.  
From the stated above we can see that during the pandemic 4 schemes of minimal help 

were triggered sc. scheme de minimis and one scheme of state help sc. big aid scheme.  
The aim of these schemes was to save those businesses affected by the pandemic.  
It was necessary that these schemes were executed in phases, because at the beginning of 

the pandemic, it was unclear how long this situation would last for, therefore making it 
impossible to prepare for it. Today, we cannot say whether it will be necessary to use this tool 
in the future, however right now it is still needed. 

The last scheme of help was published on 7/09/2020 and is still active. However the state 
has been providing financial resources to aid businesses in tourism, since the beginning of the 
pandemic. 
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Tab. 1. List of the aid schemes designed to support tourism 

Scheme 
identfication Scheme name Administrator 

of the scheme 
Publishing 

date 
Scheme 

type 
MP-S-
2020/000116 

DM 17/2020 Scheme of minimal 
help to support businesses in the 
segment of tourism in relation to the 
COVID-19 outbreak 

the Ministry of 
transport and 
Communications 

18/12/2020 Minimal 
help 

MP-S-
2021/000151 

DM 17/2020 as amended in the 
additament n.1 Scheme of minimal 
help to support businesses in the 
segment of tourism in relation to the 
COVID-19 outbreak 

the Ministry of 
transport and 
Communications 

22/4/2021 Minimal 
help 

MP-S-
2021/000189 

DM 17/2020 as amended in the 
additament n.2 Scheme of minimal 
help to support businesses in the 
segment of tourism in relation to the 
COVID-19 outbreak 

the Ministry of 
transport and 
Communications 

18/8/2021 Minimal 
help 

SP-S-
2021/000066 

SA.62256 (2021/N) Scheme of state 
help to support businesses in the 
segment of tourism in relation to the 
COVID-19 outbreak 

the Ministry of 
transport and 
Communications 

13/10/2021 State 
help 

MP-S-
2022/000056 

DM 17/2020 as amended in the 
additament n.3 Scheme of minimal 
help to support businesses in the 
segment of tourism in relation to the 
COVID-19 outbreak 

the Ministry of 
transport and 
Communications 

7/9/2022 Minimal 
help 

Source: Own interpretation through the Anti-monopoly office SK. 
 

Based on information gathered by Transparency International Slovakia we have analysed 
the applications that have been approved for these aid schemes provided by the Ministry of 
Transport and Communications SR. Big number of applications was submitted right after 
introducing these endowments in December 2020. It was 9 months after the pandemic began. 
During the first year of the pandemic over 30 million€ were disbursed. From the information 
from the table we can notice that during the summer months, when the businesses were 
allowed to be open, the least financial resources were disbursed to compensate the businesses. 
The average endowment provided was 7 119,12 €. It is necessary to state that even though the 
number of the applications over the years 2020 and 2021 was 18 730, this number does not 
represent the amount of businesses in the segment of tourism. The applicants could have 
applied multiple times into this scheme, however they could not apply for the same time period 
twice, or for the same subject of business.  

Representation on a simple example would consist of a single applicant, who applied for 
an endowment for the whole of the year 2021, for a subject of economic activity 56 (activities 
of restaurants and catering businesses) and another application for the subject of economic 
activity 55 (accommodation). As well as he could have applied for each and every month 
individually. 
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Tab. 2. Number of disbursed applications for the endowment 

Months Sum disbursed Number of eligible 
applications  

December 2020     30 435 290,94 €  2545 
January 2021     15 001 280,18 €  2103 
February 2021      6 798 404,56 €  957 
March 2021      3 650 445,44 €  603 
April 2021     34 489 297,85 €  3929 
May 2021     13 924 938,77 €  2010 
June 2021      3 795 147,95 €  564 
July 2021      1 514 964,82 €  228 
August 2021      6 565 195,97 €  1556 
September 2021      4 705 248,21 €  890 
October 2021      2 294 485,96 €  456 
November 2021      2 759 568,39 €  488 
December 2021      7 406 860,30 €  2401 
      133 341 129,34 €  18 730 

Source: Own interpretation through Transparency International Slovakia. 
 

However from the data available it is apparent that aid for these businesses was 
unavoidable, necessary and wanted. The minimum of 30 million euro went into tourism in 
2020, in 2021 it was at least 100 million euro. For the year 2022 we cannot yet define how 
much, because the endowments from these schemes are still being provided. 

Graph 3. Development of the applications addressed by the Ministry of Transport and 
Communications SR in numbers 

Source: Own interpretation through Transparency International Slovakia. 
 

From the graph number 3 we can notice the development of the applications addressed by 
the Ministry of Transport and Communications SR in numbers. The most applications were 



Ekonomiczny i finansowy wymiar sytuacji kryzysowych 

 

73 

addressed in April 2021 and the least in July of the same year. It is possible to see the 
correlation between the applications addressed and the development of the pandemic and 
introducing a variety of measures. In those months when the businesses were forced to be 
closed, we can see a higher number of applications being addressed, than in those months,  
in which they could conduct their business without any restrictions or with some restrictions eg. 
through a drive-through, open terraces etc. 

Conclusions  
From the data available it is apparent that the aid for businesses in the tourism segment was 
unavoidable, necessary and wanted. In the year 2021 at least 100 million euros went into 
tourism through the resources of scheme and state help. Another tool to support tourism were 
recreational vouchers, that were designed as a tool to finance the development of tourism. 
Other tools to support and aid tourism also exist. These tools have been modified by the law  
n. 91/2010. The law states about the support of tourism. Analysis has confirmed that it was 
necessary to create some sort of a tool to aid tourism. Today we can state that the Ministry of 
Transport and Communications has disbursed endowments by the sum of over 185 million 
euros and had helped nearly 10 000 applicants, over 20 000 applications were disbursed, in the 
areas of eg. accommodation, gastronomy, travel agencies, exhibition industry, castles, info 
centres and more. 

This article is one of the outputs of research project no. APVV-19-0108: "Innovations in 
local government budgeting in Slovakia". 
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Bożena Wójtowicz1 

KIERUNKI PRZEMIAN W SFERZE USŁUG CZASU WOLNEGO 
W POLSCE W NOWEJ SYTUACJI  

SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ WYWOŁANEJ PRZEZ  
COVID-19 – WSTĘPNY RAPORT Z BADAŃ 

Streszczenie 
Celem opracowania jest przedstawienie form spędzania czasu wolnego w wybranych 
grupach społecznych identyfikowanych w wymiarze pokoleń (pokolenie BB, X, Y, Z) w celu 
wykazania różnic i podobieństw w zagospodarowaniu czasu wolnego. Podstawową 
metodą zbierania materiału badawczego był sondaż diagnostyczny, w ramach którego 
zastosowano kwestionariusz autorskiej ankiety. Badania przeprowadzono we wrześniu 
2021 r. na próbie badawczej składającej się z 638 osób. Wyraźne różnice w sposobach 
spędzania czasu wolnego zidentyfikowano w zależności od grup społecznych. Spędzanie 
czasu wolnego wśród młodych mężczyzn zwłaszcza uczniów i studentów (grupa 
pokoleniowa Z) został wyraźnie zdominowany przez komputer i Internet, a wśród kobiet 
Facebook, portale społecznościowe, spotkania towarzyskie. Osoby dorosłe (pokolenie Y) 
dużo uwagi przywiązuje do zwiększonej aktywności, wyjazdów turystycznych  
i uczestnictwa w życiu kulturalnym, osoby starsze (pokolenie BB) spędza czas wolny 
głównie przed telewizorem i na spacerze a pokolenie X spędza czas wolny aktywnie: jazda 
na rowerze, rolkach, siłownia, wyjazdy turystyczne zagraniczne. Zdaniem respondentów 
główny wpływ na sferę usług czasu wolnego odgrywają czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Wśród czynników wewnętrznych wszystkie grupy pokoleniowe wskazywały za 
najważniejsze czynniki ekonomiczne i epidemiologiczne, wśród czynników zewnętrznych 
czynniki prawne i polityczne. 
 
Słowa kluczowe:  
czas wolny, Covid-19, formy czasu wolnego, grupy pokoleniowe, motywy, przemysł czasu 
wolnego  
 
 
 

                                                 
1  Dr hab. prof. ucz., Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach 
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DIRECTIONS OF CHANGES IN THE SPHERE OF LEISURE 
SERVICES IN POLAND IN THE NEW SOCIO-ECONOMIC 

SITUATION CAUSED BY COVID-19 –  
PRELIMINARY RESEARCH REPORT 

Summary 
The aim of the study is to present forms of spending leisure time in selected social groups 
identified in terms of generations (generations BB, X, Y, Z) in order to demonstrate 
differences and similarities in leisure time management. The primary method of collecting 
research material was a diagnostic survey, which used a questionnaire of the author's 
survey. The survey was conducted in September 2021 with a research sample of 638 
people. Clear differences in ways of spending leisure time were identified across 
social groups. Spending of leisure time among young men especially pupils and 
students (generation group Z) was clearly dominated by the computer and the 
Internet, and among women by Facebook, social networking sites and social 
gatherings. Adults (generation Y) pay a lot of attention to increased activity, tourist 
trips and participation in cultural life, older people (generation BB) spend their leisure 
time mainly in front of the TV and walking, and generation X spends their leisure time 
actively: cycling, rollerblading, the gym, tourist trips abroad. According to the 
respondents, internal and external factors play the main influence on the sphere of 
leisure time services. Among internal factors, all generational groups indicated 
economic and epidemiological factors as the most important, and among external 
factors, legal and political factors.   
 
Keywords:  
leisure time, Covid-19, forms of leisure time, generational groups, motives, leisure industry  

Wprowadzenie 
Dużą rolę w rozwoju usług czasu wolnego odgrywa przemysł czasu wolnego, który w Polsce 
jest stosunkowo mało rozpoznawalną gałęzią gospodarki zajmującą się głównie zaspokajaniem 
potrzeb przedsiębiorstw, rodzin oraz osób indywidualnych. Przemysł czasu wolnego, należy do 
to tych działów gospodarki na świecie, który najszybciej odczuł i odczuwa skutki pandemii. 
Sfera usług czasu wolnego jest wielodyscyplinarną gałęzią gospodarki związaną z rekreacją  
i spędzaniem czasu wolnego tak bardzo potrzebną w trakcie trwania pandemia COVID-19. 
Pandemia ograniczyła w dużym stopniu naszą swobodę obywatelską w tym możliwość 
rekreacji i spędzania czasu wolnego co wywoływało napięcia społeczne związane  
z obostrzeniami oraz brakiem oferowanych usług spędzania czasu wolnego zwłaszcza 
aktywnych jego form. Jak wykazały badania przemysł czasu wolnego jest trudny  
do wyodrębnienia wśród innych rodzajów usług turystycznych oraz rekreacyjno-
wypoczynkowych. W pandemii sytuacja ekonomiczna firm i rodzin uniemożliwiła 
organizowanie wyjazdów wypoczynkowych i motywacyjnych. Dotychczas prowadzone 
badania są cząstkowe w większości bardziej ilościowe niż jakościowe i nie obejmują 
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zależności pomiędzy czynnikami wewnętrznymi a zewnętrznymi. Najnowsze badania firmy 
Nielsen w 2020 roku wykazały, że ,,pandemia znacząco wpływa na plany wakacyjne Polaków 
a brak szczegółowych badań nad turystyką czasu wolnego w dobie pandemii COVID-19  
w Polsce sprawia, iż jest to zjawisko mało rozpoznane”2 Aktualny stan rozwoju usług 
przemysłu czasu wolnego nie rozwija się tak jak dotychczas i głównie skierowany jest on do 
rodzin/turystyki rodzinnej, a dominującymi destynacjami w poszczególnych typach wyjazdów 
związanych z czasem wolnym zarówno tych rekreacyjnych jak i motywacyjno-poznawczych 
są wyjazdy regionalne, krajowe oraz coraz bardziej nasilające się braki wyjazdów 
zagranicznych co jest spowodowane utratą pracy i spadkiem dochodów polskich rodzin.  

Cel i problem badawczy 
Nadrzędnym celem opracowania jest próba diagnozy zmian w czasie wolnym i zachowaniach 
wolnoczasowych na skutek pandemii COVID-19 i powiązanych z nią mechanizmów  
w kontekście codziennego funkcjonowania Polaków. Podjęto się weryfikacji zachodzących 
zmian, zarówno w wymiarze aspektów jakości życia, jak i w kontekście popytu na usługi 
wolnoczasowe, do których należy zaliczyć różne formy spędzania czasu wolnego. W ujęciu 
podmiotowym – skupiono się na wybranych grupach społecznych identyfikowanych  
w wymiarze pokoleń (pokolenie BB, pokolenie X, pokolenie Y, pokolenie Z)3. Przyjęcie  
za podmiot badań wybranych grup pokoleniowych wpisuje się w szeroki kontekst segmentacji 
rynkowej, którą w odniesieniu do specyfiki czasu wolnego, uznaje się za „podział rynku na 
odrębne grupy nabywców o różnych potrzebach, cechach i zachowaniach, które mogą 
wymagać odrębnych produktów lub instrumentów marketingowych2. Głównym celem badań 
było zdiagnozowanie i analiza sektora usług czasu wolnego wśród społeczeństwa oraz 
wykazanie przemian zachodzących w sferze usług czasu wolnego wywołanych pandemią  
w nowej sytuacji społeczno-ekonomicznej w Polsce uwzględniając: czynniki wewnętrzne 
(ekonomiczne, społeczne, kulturowe, epidemiologiczne) i czynniki zewnętrzne (prawne  
i polityczne, geograficzne, organizacja turystyki).  

Metody badawcze 
Autorka zastosowała metody, dostosowane do poszczególnych etapów procesu badawczego. 
W pierwszej części artykułu, przedstawiono teoretyczne rozważania, o charakterze 
przedmiotowym (przedstawiono różne aspekty podejścia do czasu wolnego), jak  
i podmiotowym (scharakteryzowano wybrane grupy społeczne i ich cechy związane m.in.  
z przemysłem czasu wolnego: motywy, funkcje, destynacje, formy. Główną metodą była 
kwerenda literatury i materiałów źródłowych, analiza literatury przedmiotu i dostępnych 

                                                 
2  https://www.silesia-sot.pl/czy-polacy-pojada-w-tym-roku-na-wakacje-wyniki-badania-firmy-nielsen/2020/04/17/ [dostęp 10.02-2022] 
3  Pokolenie BB (baby boomers, boomers, bumerzy) – urodzeni w latach 1946-1964., pokolenie X – urodzeni w latach 1965-

1980. pokolenie Y (millenialsi) – urodzeni w latach 1981-1996. pokolenie Z (Gen Z) – urodzeni w latach 1997-2006. 
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źródeł. W dalszej części opracowania zaprezentowano wyniki badań dotyczących zachowań 
wolnoczasowych o charakterze ilościowym i jakościowymi. Charakterystyka respondentów  
i analiza wyników badawczych zostały omówione w dalszej części opracowania. Opracowanie 
ma charakter interdyscyplinarny. Zawarto w nim podejście geograficzne i pedagogiczne oraz 
aspekty społeczno-ekonomiczne. Mimo, że w tytule głównym, nie występuje pojęcie czasu 
wolnego w aspekcie kulturowym to autorka przyjęła, że dla realizacji jej poszczególnych form 
(z punktu widzenia popytowego) oraz ich organizacji (z punktu widzenia podażowego) czas 
wolny ma fundamentalne znaczenie. Tym bardziej interesującym, a wręcz kluczowym staje się 
rozpoznanie zmian w nim zachodzących w powiązaniu z cechami współczesnego dynamicznie 
rozwijającego się otoczenia, często modyfikowanego w ostatnim okresie przez pandemię 
COVID-19. 

Pojęcie czasu wolnego, jego rodzaje i aspekty  
w literaturze przedmiotu 

Istotną zmienną, która w znaczący sposób wpłynęła na współczesną rzeczywistość naszego 
kraju i całego świata stanowi COVID-19, którego implikacje objęły zarówno środowisko 
pracy, jak i sferę czasu wolnego. Jak słusznie zauważa A. Zajadacz zarówno ,,warunki pracy, 
jak i wprowadzane restrykcje oraz indywidualne obawy ludzi przed zarażeniem się wirusem 
wpływają na zakres i sposoby spędzania czasu wolnego”4. Zakładając, że czas wolny  
z perspektywy społeczno- gospodarczej sprzyja ,,wzrostowi popytu na usługi i produkty 
związane z usługami czasu wolnego istnieje potrzeba identyfikacji tych zmian i ich przełożenia 
na zachowania wolno czasowe potencjalnych konsumentów”5 Czas wolny odgrywa w życiu 
człowieka istotną rolę. Każdy wykorzystuje go w zupełnie inny sposób. Jest on przeciwstawny 
do czasu poświęconego na pracę zawodową. Społeczeństwo wykorzystuje czas wolny w dni 
wolne ustawowo zagwarantowane przez państwo są to ,,wyznaczone dni wolne, urlopy 
wypoczynkowe i święta” na co uwagę w literaturze zwrócili6. Współcześnie problematyką 
czasu wolnego zajmują się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, m.in. socjologii, 
psychologii, kultury fizycznej, turystyki, pedagogiki, medycyny czy ekonomii. Powoduje to 
wielorakość definicji czasu wolnego, w których zwraca się uwagę na pewne specyficzne 
aspekty ważne z punktu widzenia danego obszaru nauki. Pojęcie czasu wolnego pojawiło się  
i rozpowszechniło z chwilą uznania go przez Międzynarodową Konferencję UNESCO  
w czerwcu 1957 roku. Zgodnie z definicją francuskiego socjologa Joffre’a Dumazediera czas 
wolny to ,,wszelkie zajęcia, jakim może się oddawać jednostka z własnej ochoty i z różnych 
powodów: dla rozrywki, dla zdobywania nowych wiadomości, dla bezinteresownego 
kształcenia się czy dobrowolnego udziału w życiu społecznym, poza obowiązkami 

                                                 
4  A. Zajadacz (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Zmiany w budżecie czasu wolnego i zachowaniach 

wolnoczasowych mieszkańców dużych miast w wyniku pandemii COVID-19, „Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace  
nr 23”, 2021, s. 7. 

5  Tamże. 
6  W.M. Kuś, J. Sołtysiak, E. Stecińska-Majkowska, P. Wyszogrodzki, Czas wolny, rekreacja i zdrowie, Warszawa 1981, s. 6-7. 
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zawodowymi, rodzinnymi i społecznymi”7. W Polsce definicją czasu wolnego zainteresowano 
się w 1925 r. Nazywano go „wczasami” albo „rekreacją”. Z czasem ten termin zaczął podlegać 
licznym przemianom i obejmować inne wydarzenia w społeczeństwie8. Na strukturę budżetu 
czasu wolnego zwróciła uwagę B. Pisarska wskazując, że czas jednostki zależy od wielu 
czynników takich jak: czynniki biologiczne, psychiczne, demograficzne, społeczne 
i ekonomiczne9. Z kolei Rawls proponuje czas wolny traktować jako jedno z podstawowych 
dóbr socjalnych, stanowiące podstawę poczucia własnej wartości przez jednostkę10 zaś Rose11, 
że społeczeństwo ma prawo do czasu wolnego i może wykorzystywać go do realizacji 
własnych celów. Według Bombol czas wolny to czas, w którym człowiek nie wykonuje 
żadnych obligatoryjnych zajęć ani czynności12 Z kolei Winiarski proponuje podejście 
kompleksowe do czasu wolnego: ilościowe i jakościowe. ,,Ilościowe podejście jego zdaniem  
to dobowy budżet czasu, która pozostaje po wykonaniu wszelkich obowiązków zawodowych, 
pozazawodowych i zaspokojeniu podstawowych potrzeb organizmu. Podejście jakościowe 
dotyczy czasu, którym człowiek może swobodnie dysponować”13. Z powyższych rozważań 
wynika że czas wolny pełni różnorakie funkcje, które wpływają na rozwój człowieka. 
Funkcjami czasu wolnego zajmowali się m in. Dąbrowski14, Kamiński15, Wujek16, Bywalec, 
Rudnicki17, Pilch (red.)18. Czas wolny pełni w życiu jednostki wiele bardzo różnorodnych 
funkcji, które się wzajemnie przenikają. Wyodrębnienie ich i przeprowadzenie wyraźnego 
podziału nie jest proste. Wielu specjalistów, w zależności od tego w jakich środowiskach 
prowadzili badania, wydzielają odmienne funkcje, istotne z punktu widzenia nauki jaką 
reprezentują. Niezwykle interesującą klasyfikację funkcji czasu wolnego w psychohigieni-
cznym jego ujęciu przedstawia Roykiewicz19, który wyodrębnia: funkcję psychorekreacyjną, 
psychokompensacyjną, psychokorekcji, psychokreatywną. Wymienione funkcje, implikują się 
wzajemnie, mając duże znaczenie w kształtowania osobowości, twórczej działalności  
i zachodzących interakcji społecznych. Najczęściej stosowne w rekreacji są funkcje czasu 
wolnego przedstawione przez Winiarskiego który wydziela: funkcję regeneracyjną, 
rozrywkową, rozwojową, kompensacyjną, kreacyjną, katartyczną, integracyjną, adaptacyjną 
stymulującą, kreatywną, emancypacyjną, ekonomiczną i społeczno-ideologiczną20. Biorąc pod 

                                                 
7  J. Dumazedier, Rzeczywistość czasu wolnego a ideologia, „Nowoczesna Kultura” 1959, nr 36. 
8  S. Słupik, Czas wolny dzieci i młodzieży, „Polityka Społeczna” 2004, nr 9, s. 62 
9  B. Pisarska, Warsztaty Geografii Turyzmu, Warszawa 2015. 
10  J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994. 
11  J. L. Rose, Free time, Woodstock 2016, s. 8. 
12  M. Bombol, Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, Warszawa 2008, s. 19-21. 
13  R. Winiarski, Wprowadzenie do zagadnień rekreacji i czasu wolnego, [w:] Rekreacja i czas wolny, R. Winiarski (red.), 

Warszawa 2011, s. 15-16. 
14  Z. Dąbrowski, Czas wolny dzieci i młodzieży, Warszawa 1966.  
15  A. Kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa 1982. 
16  T. Wujek, Praca domowa i czynny wypoczynek ucznia. Warszawa 1969; Wytyczne programowe do realizacji wychowania 

zdrowotnego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, Warszawa 1985. 
17  C. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, Warszawa 2002. 
18  T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. t. 1., Warszawa 2003; J. Pięta, Pedagogika czasu wolnego, Warszawa 2008. 
19  A. Roykiewicz, Psychohigieniczne funkcje czasu wolnego, Warszawa 1981.  
20  R. Winiarski, Wprowadzenie do zagadnień rekreacji i czasu wolnego, [w:] Rekreacja i czas wolny, R. Winiarski (red.), 

Warszawa 2011, s. 15-16. 
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uwagę najbardziej popularny rodzaj spędzania czasu wolnego, jakim jest wypoczynek należy 
wziąć pod uwagę, że ,,jego nieodłącznym i jednym z najważniejszych czynników jest sen 
dzięki któremu możemy poprawnie funkcjonować i być w dobrej kondycji fizycznej 
i psychicznej”21. Można zauważyć w ostatnich latach jak wzrasta ilość czasu wolnego co jest 
spowodowane rozwojem technologicznym społeczeństwa. Współcześnie, dzięki powszechnej 
dostępności do IT i nowoczesnych technologii przyśpieszających pracę oraz wysokiej 
specjalizacji, społeczeństwo ma dużo czasu wolnego.  

Czas wolny w obliczu pandemii COVID-19 
Wielowymiarowe znaczenie sfery usług czasu wolnego w życiu człowieka oraz w całym 
społeczeństwie ma interdyscyplinarne znaczenie dlatego prowadzone dotychczas badania 
dotyczą zwłaszcza życia społeczno-kulturalnego i gospodarczego Bittman, Wajcman22;  
Li, Tilahun23, Golba, Müller24, Dębski i in.25; Codina, Pestana26; Zajadacz27, Kugiejko, 
Kociszewski28. Problematyką czasu wolnego zajmuje pedagogika społeczna zwracając uwagę 
na różne aspekty czasu wolnego w tym na pozytywne oddziaływania wychowawcze z jednej 
strony z drugiej zaś dostrzegając zagrożenia zwłaszcza jeśli czas wolny to czas bierny 
Zawadka, Pietrzak-Zawadka29. Jak słusznie zauważa Mokras-Grabowska30, badania nad 
czasem wolnym odnoszą się do ukazania dynamiki i holistycznego podejścia bez wyznaczania 
jak to miało miejsce dotychczas tego pojęcia. Współczesne formy wykorzystania czasu 
wolnego uległy komercjalizacji, a spędzanie czasu wolnego stało się wskaźnikiem statusu 
społecznego. Stale wzrastający postęp naukowo-techniczny wyznaczył nowy cel którego, 
gdzie czas wolny stał się przedmiotem masowej konsumpcji31. Współczesne społeczeństwo, 
coraz częściej bywa określane na świecie jako leisure socjety32, w którym ma miejsce rozwój 
sektora usług gospodarki [leisure industry]. W języku polskim nie występuje odpowiednik 
słowa leisure. Refleksje dotyczące spędzania czasu wolnego można zacząć od kwestii swobody 

                                                 
21  M. Kwilecka, Z. Brożek, Bezpośrednie funkcje rekreacji, Warszawa 2007, s. 47. 
22  M. Bittman, J. Wajcman, The Rush Hour: The Character of Leisure Time and Gender Equity, “Social Forces” 2000, nr 79(1),  

s. 165-189. 
23  M. Li, N. Tilahun, A comparative analysis of discretionary time allocation for social and non-social activities in the U.S. 

between 2003 and 2013, “Transportation” 2000, nr 47, s. 893-909. 
24  D. Golba, M. Müller, Społeczna odpowiedzialność biznesu a wsparcie instytucji kultury, [w:] Monografie i Studia Instytutu 

Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, S. Wrona (red.), Kraków 2019. 
25  M. Dębski, A. Krawczyk, D. Dworak, Wzory zachowań turystycznych przedstawicieli pokolenia Y, „Studia i Prace Kolegium 

Zarządzania i Finansów” 2019, nr 172, s. 9-21. 
26  N. Codina, J. V. Pestana, Time Matters Differently in Leisure Experience for Men and Women: Leisure Dedication and Time 

Perspective, “Int. J. Environ. Res. Public Health” 2019, nr 16, s. 251. 
27  A. Zajadacz (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Zmiany w budżecie czasu wolnego i zachowaniach 

wolnoczasowych mieszkańców dużych miast w wyniku pandemii COVID-19, „Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace 2021, 
nr 23”. 

28  M. Kugiejko, P. Kociszewski, Organizacja czasu wolnego w obliczu pandemii COVID-19 – doświadczenie różnych pokoleń 
(osób młodych i seniorów), „Turystyka Kulturowa” 2021, nr 4(121). 

29  J. Zawadka, J. Pietrzak-Zawadka, Individual Budget Travels as a Form of Leisure Among the Polish Citizens, [w:] Innovative 
Approaches to Tourism and Leisure, . V. Katsoni, K. Velander (red.), Cham 2018. 

30  J. Mokras-Grabowska, Czas wolny w dobie postmodernizmu, „Folia Turistica” 2015, nr 34 s. 11-30. 
31  M. Makówka, Społeczno-ekonomiczne aspekty czasu wolnego, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2006, 

nr 716, s. 41-53. 
32  G. Vattimo, Knowledge Society or Leisure Society?, „Diogenes” 2003, vol. 50(1). s. 9-14.  
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wyboru, czyli otwartości na ludzi i świat, poszukiwania inspiracji, przeżyć, wrażeń33. Czas 
wolny cechuje relatywizm według którego ,,wartości poznawcze, etyczne i estetyczne oraz 
związane z nimi normy i oceny wynikają z indywidualnych i subiektywnych doświadczeń”34. 
Ważną rolę odgrywa również środowisko społeczne w którym jednostka nabywa 
doświadczenia w aspekcie występujących różnych sytuacji. W ostatnich latach obserwujemy 
komercjalizację form spędzania czasu wolnego, „które przybierają postać wyreżyserowanych 
widowisk”35. Występujące we współczesnym świecie tendencje prowadzą do powstania 
zjawiska ,,przymusowego” spędzania czasu wolnego, poprzez przyjmowanie różnych 
wzorców aktywności (fitness, spa & wellness, siłownia). W związku z powyższym, 
obserwujemy jak niektóre grupy spełniają rolę wzorcotwórczą i są chętnie naśladowane przez 
innych, zaś dobra konsumpcyjne w czasie wolnym mają znaczenie prestiżowe, są synonimem 
sukcesu i dążeń większości społeczeństwa36. Można zauważyć że czas wolny bywa 
niewłaściwie zagospodarowany z powodu braku umiejętności korzystania z możliwości, jakie 
stwarza oraz braku środków materialnych37. Pandemia COVID-19 przyczyniła się w skali 
lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej do zmian w zasobach czasu wolnego jednostki. 
Przed pandemią w 2019 r. gdzie zanotowano największy na świecie ruch turystyczny  
1 466 mln turystów, to turystyka odgrywała największe znaczenie w przemyśle usług 
wolnoczasowych. Nadal obserwowany jest kryzys usług wolonoczasowych i nadchodzące 
nieodwracalne jego zmiany. Firma Nielsen w 2020 r. na podstawie przeprowadzonych badań 
stwierdziła, że pandemia miała wpływ na plany wakacyjne Polaków, którzy przed obawą 
restrykcji pandemicznych podejmowali decyzję wyjazdu w okresie wakacyjnym w ostatniej 
chwili oraz jak najbliżej kraju. Popularnością cieszyła się Chorwacja, Grecja i Turcja. 
Obserwuje się jednak brak szczegółowych badań nad czasem wolnym w dobie pandemii 
COVID-19 w Polsce dlatego można zauważyć iż jest to zjawisko mało rozpoznane. Aktualny 
stan rozwoju usług przemysłu czasu wolnego nie rozwija się tak jak dotychczas i głównie 
skierowany jest on do rodzin/turystyki rodzinnej, a dominującymi destynacjami  
w poszczególnych typach wyjazdów związanych z czasem wolnym zarówno tych 
rekreacyjnych jak i motywacyjno-poznawczych są wyjazdy regionalne, krajowe oraz coraz 
bardziej nasilające się braki wyjazdów zagranicznych co jest spowodowane utratą pracy  
i spadkiem dochodów polskich rodzin. Przemysł czasu wolnego jest trudny do wyodrębnienia 
wśród innych rodzajów usług turystycznych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych. Elementy 
wyjazdów motywacyjnych są często dodatkiem do innych imprez turystycznych np. wyjazdów 
rodzinnych, konferencji, seminariów, kongresów, szkoleń, w związku z tym pojawiają się 
często wątpliwości, do jakiego typu podróży przypisać poszczególne wyjazdy. W pandemii 

                                                 
33  T. Sahaj, Rytualnie odnawialne szczęście: podróże filozoficzno-sportowe, „Folia Turistica” 2011, nr 24, s. 119-136. 
34  D. Mroczkowska, Czas wolny jako kategoria społecznie i kulturowo zmienna. Przeobrażenia w czasowej organizacji oraz 

doświadczaniu czasu wolnego, [w:] Czas ukoi nas? Jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie”, W. Muszyński 
(red.), Toruń 2008, s. 89-102. 

35  J. Mokras-Grabowska, Czas wolny…, s. 11-30. 
36  M. Makówka, Społeczno-ekonomiczne aspekty czasu wolnego, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2006, 

nr 716, s. 41-53. 
37  Tamże, s. 52. 
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sytuacja ekonomiczna firm i rodzin uniemożliwiła organizowanie wyjazdów wypoczynko-
wych i motywacyjnych. Dotychczas prowadzone badania są cząstkowe i w większości bardziej 
ilościowe niż jakościowe często nie obejmują zależności pomiędzy czynnikami wewnętrznymi 
a zewnętrznymi. Zmianie uległy również współczesne formy spędzania czasu wolnego 
wywołane pandemią COVID-19. Na potrzeby opracowania przyjęto podział form spędzania 
czasu wolnego zaproponowany przez W. Winiarskiego dla rekreacji zmieniony częściowo 
przez autorkę Tab. 1. Chociaż ma on charakter umowny i nie całkiem rozłączny, ułatwił 
prowadzenie badań i analizę zjawiska wolnoczasowego. Nowo powstałe społeczeństwo 
popandemiczne wykazało, że nie ilość czasu wolnego, lecz sposób jego wykorzystania staje się 
wyznacznikiem współczesnych czasów. Społeczeństwo po zmniejszeniu obostrzeń zaczęło coraz 
więcej spędzać czasu w towarzystwie rodziny, przyjaciół, grupy rówieśniczej. Nastąpił wzrost 
więzi międzyludzkich i tzw. kapitału społecznego, co ma swoje pozytywne następstwa, m. in.  
w większym stopniu dbaniu o swoje zdrowiu fizyczne i psychiczne. Mimo, że początkowo 
nastąpił spadek liczby nieformalnych kontaktów społecznych podejmowanych w czasie wolnym, 
to obecnie widoczny jest jego wzrost. Współczesna kultura czasu wolnego staje się coraz bardziej 
„kulturą ogólnospołecznej konsumpcji”. Badania naukowe wskazują, że mimo bogatej oferty 
różnych instytucji i rozwijającej się infrastruktury usług wolnoczasowych pierwsze miejsce 
wśród form spędzania czasu wolnego zajmuje korzystanie z Internetu i mediów. 

Rozwój społeczno-gospodarczy kraju, wzrost poziomu życia, wzrost znaczenia jakości 
życia spowodował, że czas wolny stał się potrzebą podstawową współczesnego człowieka. 
Jego potrzeby stanowią punkt wyjścia zachowań ludzkich, dlatego zdaniem Kwileckiego to 
,,motywy określają zachowanie konsumentów oraz bezpośrednią przyczyną ludzkich 
działań”37.  

 

Tab. 1. Formy spędzania czasu wolnego w grupach pokoleniowych 
SPORTOWE TURYSTYCZNE HOBBYSTYCZNE 

Sporty rekreacyjne (np. golf, 
tenis, aerobik, jazda konna, 
pływanie, siatkówka plażowa, 
badminton) 

Turystyka aktywna (np. piesza 
nizinna i górska, rowerowa, 
narciarska, żeglarska, 
kajakowa) 

Amatorska działalność 
wytwórcza wędkarstwo, 
myślistwo, grzybobranie 

TOWARZYSKIE KULTURALNO-
ROZRYWKOWE WIRTUALNE 

Tańce, gry i zabawy 
towarzyskie, zabawa 
w dyskotece, clubbing, gra 
w kręgle, bilard, brydż 

Amatorska twórczość 
artystyczna pobyt w parku 
rozrywki, parku tematycznym, 
wesołym miasteczku 

Interaktywne gry internetowe 
(np. Second Life), gry 
komputerowe, gry na konsolę 
PS (PlayStation) 

ODNOWY 
BIOLOGICZNEJ ZAKUPOWE INTERNETOWE 

zajęcia fitness, korzystanie z 
ofert ośrodków typu spa & 
wellness 

Centra handlowe /imprezy 
towarzyszące, kawiarnie, 
restauracje, siłownie, kino/. 

Facebook, kontakty w sieci, 
grupy społecznościowe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Winiarski, Wprowadzenie…, s. 16. 

Podejmowane działania powodowane są motywami, które nim kierują, określają rodzaje 
działań i cel. Zdaniem autora motywy często bywają określane jako czynnik psychiczny, 
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wyznaczający postępowanie w danej sytuacji. Decyzje dotyczące wyboru form  
i miejsca spędzania czasu wolnego są złożone dlatego trudno ustalić motywy jakimi kieruje się 
dana osoba. Czas wolny i związane z nim formy mogą być motywowane więcej niż jedną 
przyczyną, struktura motywacji wolnoczasowych ma charakter dynamiczny, ulega 
przemianom na skutek zmian w systemie potrzeb, warunków życia, zmian osobowości, 
doświadczeń i przeżyć zdobytych podczas obostrzeń pandemicznych. Można wyróżnić pewne 
podstawowe grupy motywów jak motyw zdrowotny i wypoczynkowy. 

W niniejszym opracowaniu przyjęto klasyfikację motywów zaproponowaną przez  
R. W. McIntosha i C. Kaspara, I. Jędrzejczyka w której motywy zostały podzielone na sześć 
grup: motywacje odnowy sił fizycznych, odnowy sił psychicznych i duchowych, 
interpersonalne, związane z ucieczką od cywilizacji, kulturowe i religijne, związane  
z prestiżem i statusem społecznym38. 

Czynniki społeczno-ekonomiczne i ich wpływ  
na usługi wolnoczasowe 

W literaturze pedagogicznej trudno doszukać się klasyfikacji czynników społeczno-
ekonomicznych mających wpływ na spędzanie czasu wolnego. Ponieważ usługi 
wolnoczasowe są w dużym stopniu powiązane z turystyką i są jej nieodzownym 
elementem w literaturze przedmiotu zaproponowano różne typologie które najczęściej 
skupiają się na klasyfikowaniu poszczególnych czynników na grupy39. Niektórzy autorzy 
jak: M. Jedlińskia40, M. Zawadzki41, C. Cooper42 przedstawiają klasyfikacje 
dychotomiczne. Inną klasyfikację zaproponował W. Alejziak43, który wyodrębnił trzy 
podstawowe typy uwarunkowań aktywności turystycznej: generatory, aktywatory  
i modyfikatory.  
 Do najważniejszych aktywatorów autor zalicza czas wolny oraz wszystkie czynniki 
ekonomiczne (ceny usług turystycznych, dochód, podaż usług turystycznych i popyt na 
nie). W. Alejziak przedstawił również podział na czynniki wewnętrzne (subiektywne) oraz 
czynniki zewnętrzne (obiektywne). Inne klasyfikacje odnoszą się motywacji turystycznych 
min. zajmowali się nimi: Uysal, Hagan,44; Yavuz, Baloglu, Uysal45; Kozak46;  

                                                 
38  I. Kras, J. Sitko, Motywy uprawiania turystyki, Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Motywy_upra-

wiania_turystyki [dostęp 10.01.2023]. 
39  K. Źiółkowska-Weiss, Czynniki społeczne warunkujące aktywność i destynacje turystyczne chicagowskiej Polonii, „Prace 

Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” 2017, 31(3), s. 32. 
40  M. Jedlińska, Specyfika zachowań konsumenckich na rynku turystycznym, [w:] Turystyka w badaniach naukowych,  

A. Nowakowska, M. Przydział (red.), Rzeszów 2006. 
41  M. Zawadzki, Metody badania uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, „Problemy Turystyki” 1993, nr 3. 
42  C. Cooper, The European school travel market, „Travel & Tourism Analyst” 1999, nr 5. 
43  W. Alejziak, Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Kraków 2009. 
44  M. Uysal, L.R. Hagan, Motivation of pleasure to travel and tourism, [w:] Encyclopedia of hospitality and tourism, M. Khan,  

M. Olsen, T. Var (red.), New York 1993 798-810, https://www.census.gov/ [dostęp 19.01.2023]. 
45  N. Yavuz, S. Baloglu, M. Uysal, Market segmentation of European and Turkish travelers to North Cyprus, „An International 

Journal of Tourism and Hospitality” 1998, nr 9(1), s. 4-18. 
46  M.W. Kozak, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Warszawa 2009, s. 22. 
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Ziółkowska-Weiss47. Z przedstawionego powyżej podziału czynników wynika, że odnoszą 
się one głównie do ruchu turystycznego jednak w rozwoju usług wolonoczasowych duża 
rolę odgrywają te czynniki które są stymulatorami spędzania czasu wolnego. W literaturze 
mamy do czynienia z różnymi klasyfikacjami jednak na użytek niniejszego opracowania 
przyjęto częściowo klasyfikację Kaczmarskiej48 która w turystyce przedstawiła 
klasyfikację mega czynników. Wydzieliła czynniki ekonomiczne której jej zdaniem mają 
największy wpływ na rozwój współczesnej turystyki. Do nich zaliczyła m in. realny 
dochód ludności i odpowiedni ich podział, stabilną sytuację finansową oraz korzystna 
koniunkturę społeczno-gospodarczą. Kolejną grupę czynników stanowią czynniki 
społeczne do których autorka zalicza: urlopy wypoczynkowe, dni wolne od pracy, 
normalizację czasu pracy oraz przemiany kulturowe zachodzące w społecznościach. 
Ważną grupę stanowią czynniki polityczne regulujące wszystkie sfery życia 
gospodarczego jak: politykę socjalną, pieniężno-fiskalną, gospodarczą, zagraniczną.   
 Zdaniem autorki wpływ mają też czynniki techniczne a zwłaszcza rozwój transportu 
oraz czynniki ekologiczne takie jak: zasoby przyrodnicze, ich walory i stan środowiska. 
Autorka artykułu przedstawiła zależności uwarunkowań aktywności spędzania czasu 
wolnego dla grup społecznych Z, Y, X i BB między formami spędzania czasu wolnego, 
motywami a czynnikami społeczno-ekonomicznymi. 

Organizacja i przebieg badań 

Badania były prowadzone od września do październiku 2021 r. Ankieta została sporządzona 
w formie internetowej na platformie Google by trafić do jak najszerszego grona odbiorców 
w wybranych grupach społecznych identyfikowanych w wymiarze pokoleń (pokolenie BB, 
X, Y, Z), co w trakcie trwania pandemii było jedyną możliwością.  
 Kwestionariusz ankiety został umieszczony na grupach na facebooku aby dotrzeć do 
odbiorców w celowy, szybki i najbardziej dostępny sposób.  
 W badaniu wzięło udział 638 osób.  

Charakterystyka grup badawczych 

Ankieta została udostępniona za pomocą narzędzia Microsoft Forms i była dostępna wyłącznie 
w formie online (przez Internet).  
 Badana grupa była zróżnicowana pod kątem społecznym grup pokoleniowych, płci, 
wieku, poziomu wykształcenia, wykonywanego zawodu oraz miejsca zamieszkania (wieś, 
małe, średnie i duże miasto), a jedynym wymogiem i zarazem najważniejszym kryterium, 
które umożliwiało wypełnienie ankiety była konieczność zamieszkiwania na obszarze Polski. 

                                                 
47  Tamże, s. 33. 
48  A. Kaczmarska, Wybrane czynniki rozwoju turystyki, Katowice 2014, s. 201-203. 
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Ankieta składała się z metryczki, 15 pytań w tym 10 zamkniętych jednokrotnego 
i wielokrotnego wyboru oraz 5 pytań otwartych.  
 Wszystkie części w kwestionariuszu były obowiązkowe do wypełnienia. 

Przeważającą grupę respondentów (N=638) w niniejszym badaniu stanowiły kobiety 
(61,9%). Mężczyźni wypełniali ankietę rzadziej (38,1%), co spowodowało dysproporcję wśród 
płci badanych na poziomie 23,8%. Można zauważyć, że najchętniej udział w badaniu brały 
osoby z grupy pokoleniowej Z (Gen Z) w wieku 18-25 lat (43,0%), drugą najbardziej liczną 
grupą byli respondenci grupy pokoleniowej Y w wieku 26-35 lat (34,1%). 
 

Tab. 2. Grupy społeczne i ich cechy związane m.in. z przemysłem czasu wolnego 

 Zmienne 
Populacja 

 
N=638 

pokolenie 
Z 

(w %) 

pokolenie 
Y 

(w %) 

pokolenie 
X 

(w %) 

Pokolenie 
BB 

(w %) 
 1 2 3 4 5 6 

Płeć  K 395 (61,9%) 35,6 29,4 18,7 16,3 
M 243 (38,1%) 41,3 31,5 19,9 7,3 

Wiek  638 (100%) 43,0 34,1 12,6 10,3 

Miejsce 
zamieszkania 

Wieś 22,4 11,3 14,8 5,4 1,9 
Miasto  
do 20 tys. 3,7 2,3 8,4 11,2 13,8 

Miasto  
20-50 tys. 9,4 14,1 9,3 11,4 11,2 

Miasto  
50-100 tys. 7,8 13,3 11,3 12,3 19,9 

Miasto  
100-200 tys. 6,9 12,9 11,2 22,1 11,7 

Miasto  
200-500 tys. 8,3 12,4 12,7 12,4 25,8 

Miasto 
powyżej 500 tys. 41,5 33,7 32,3 25,2 15,7 

Wykształcenie 
Podstawowe 23,5 28,9 0,9 19,3 44,5 
Średnie 33,3 46,7 39,8 42,9 41,8 
Wyższe 43,2 25,4 59,3 37,8 3,7 

Grupa 
społeczno- 
zawodowa 

Uczeń/student 34,5 54,3 11,9 0,0 0,0 
Osoba prowadząca 
własną działalność 
gospodarczą 

23,2 12,3 23,1 19,5 0,8 

Stała praca 
zawodowa 19,8 11,2 49,3 21,3 1,7 

Praca dorywcza 6,5 22,2 6,7 11,4 11,1 
Emeryt/rencista 14,4 0,0 5,3 44,4 87,2 
Osoba bezrobotna 1,6 0,0 3,7 3,4 0,0 

Dochód 

Do 1500 zł 9,8 22,5 2,0 9,9 34,5 
1501-2500 11,3 16,7 5,7 18,5 39,9 
2501-3500 19,3 0,0 19,1 22,3 16,6 
3501-4500 18,3 0,0 31,3 33,1 7,9 
powyżej 4500 17,9 8,9 41,5 10,3 1,1 
Brak dochodu 23,4 51,9 0,4 5,9 0,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. 
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Znacznie mniejszy udział w badaniu miały osoby z grupy pokoleniowej X (19,9%) i BB 
(7,3%). Istotna rozbieżność wśród badanych grup pokoleniowych może wynikać z braku 
dostępu do Internetu, a także umiejętności i częstotliwości obsługi urządzeń IT. W badaniu 
wzięła udział proporcjonalna ilość mieszkańców małych i średnich miast (3,7%, 9,4%, 7,8%, 
6,9% 8,3%). Znacznie liczniejszą grupę stanowili mieszkańcy wsi 22,4%, a najliczniejszą 
grupą byli mieszkańcy dużych miast 41,5%). Wpływ na prezentowany rozkład procentowy 
respondentów miał udział grup na portalach społecznych, gdzie większość stanowią grupy 
pokoleniowe Z i Y. Miejsce zamieszkania może mieć na usługi wolnoczasowe, dlatego też 
zróżnicowanie procentowe wśród mieszkańców reprezentujących poszczególne grupy 
społeczne jest działaniem zamierzonym. Spędzanie czasu wolnego jest uwarunkowane 
czynnikami takimi jak: wykształcenie, wykonywany zawód czy dochód (Tab. 2).  

Najbardziej wykształconą grupą społeczną była grupa X (59,3%) oraz grupa X (37,8%). 
Średnie wykształcenie najliczniej posiada grupa Z (46,7%), a podstawowe grupa pokoleniowa 
BB (44,5%) W badaniu wzięło udział najwięcej osób z grupy pokoleniowej Y (34,5%) – 
uczniowie/studenci i osoby które aktualnie są zatrudnione i posiadają stała pracę 49,3% oraz 
prowadzą własną działalność (23,1%) z grupy pokoleniowej Y – czyli pracownicy  
z wykształceniem wyższym i średnim.  

Jak wynika z przeprowadzonych badań, najniższy odsetek wśród wszystkich grup 
stanowili emeryci 14,4%. Ze względu na duży udział w badaniach studentów/ uczniów 
(34,5%) najwięcej respondentów nie posiadała żadnych dochodów (23,4%). Pozostałe osoby 
wskazywały na dochód w granicach od 2500,0 do 4500,0 zł. (27,6%). Najzamożniejszą grupę 
stanowiła grupa Y (41,5%) o dochodzie powyżej 4500,0 zł. (Tab. 2). 

Analiza wyników badawczych 
Ze względu na potrzeby opracowania w analizie uwzględniono te odpowiedzi respondentów 
które ściśle były związane z podjętą w opracowaniu problematyką dotyczące motywów i form 
spędzania czasu wolnego w grupach pokoleniowych (Z, Y, X, BB) w okresie trwania pandemii 
COVID-19 oraz wpływu czynników wewnętrznych i zewnętrznych na sferę usług czasu 
wolnego. Istotnym zagadnieniem związanym ze spędzaniem czasu wolnego są motywy jakimi 
kierowali się respondenci przy wyborze, miejsc i obiektów wolnoczasowych czy wyjazdów do 
nich. Respondenci mogli zaznaczyć kilka motywów, które były dla nich kluczowe  
w kontekście spędzenia czasu wolnego. Wśród najczęściej wybieranych motywów spędzenia 
czasu wolnego, zarówno w kraju jak i zagranicą znalazły się te związane z: odnową sił 
fizycznych (49,9% ogółem badanych w tym najliczniej w grupie społecznej Y (45,8%) odnową 
sił psychicznych i duchowych (45,8%) wszystkich respondentów w tym najliczniejszą grupą 
która wskazała ten motyw była grupa Y (38,7%) i grupa Z, stanowiąca 31,2% (Tab. 5). Innymi 
istotnymi motywami były motywacje związane z prestiżem i statusem społecznym które 
wskazało 33,6% wszystkich badanych, a najwięcej wskazań było w grupie Z (29,3%)  
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i Y (23,8%), a najmniej w grupie osób najstarszych osób, głównie emerytów – BB (2,3%). 
Respondenci również wybierali motywacje kulturowe (29,3%) i przy tym wyborze dominowała 
grupa społeczna Y (19,5%) i interpersonalne (26,4%), głównie z grupy społeczna Y (28,3%). 
Motywacje religijne cieszyły się najmniejszym uznaniem wśród respondentów  
(8,9% wskazań), głównie ten motyw wybrała grupa BB (23,8%) dla której w czasie pandemii 
ograniczony został w dużym stopniu dostęp do kościoła i wyjazdów pielgrzymkowych (Tab. 3).  
 

Tab. 3. Motywy spędzania czasu wolnego wg grup społecznych 

Rodzaje motywów Ogółem Z Y X BB 

Odnowy sił fizycznych  49,9 33,8 45,8 31,4 23,4 
Odnowy sił psychicznych, duchowych  45,8 31,2  38,7 23,3 21,6 
Interpersonalne  26,4 15,6 28,3 19,3 12,9 
Związane z ucieczką od cywilizacji i powrót do natury 15,5 11,3 31,7 8,7 6,7 
Kulturowe  29,3 8,9 19,8 6,4 5,4 
Religijne 7,8 3,4 8,9 18,3 23,8 
Związane z prestiżem i statusem społecznym  33,6 29,3 23,8 11,2 2,3 
Inne 1,9 2,1 0,8 0,5 0,1 

*Uwaga: rozkłady procentowe nie sumują się do 100, gdyż każdy respondent mógł wskazać więcej niż jedną opcję. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań wg podziału motywów za R. W. McIntoshem, C. Kasparem,  
I. Jędrzejczykiem (2000).  
 

Aby zachować życiową harmonię wskazane jest podejmowanie biernego oraz aktywnego 
wypoczynku. Formy spędzania czasu biernego w większości wybierali respondenci, których 
praca jest związana z wysiłkiem fizycznym (ankietowani pracujący w zawodach takich jak: 
mechanik, budowlaniec, strażak, kucharz). Turystykę aktywną wybierały natomiast głównie 
osoby wykonujące pracę umysłową (księgowy, konsultant, urzędnik, programista). Na oba 
rodzaje turystyki wskazywały natomiast osoby pracujące w zawodach takich jak: sprzedawca, 
lekarz, kierowca, kosmetolog, fryzjer i osoby prowadząca własną działalność gospodarczą. 
Polacy zostali poproszeni o wskazanie preferowanych form spędzania czasu wolnego  
w grupach pokoleniowych (Tab. 4).  

Mieszkańcy Polski wiążą swoje wyjazdy z aktywnymi formami wypoczynku głównie 
uczestnicząc w spotkaniach towarzyskich (grupa Z 49,2% i grupa Y 39,9%). Zauważalną 
popularnością cieszą się także formy: kulturalno-rozrywkowa zwłaszcza w grupie Z (39,9%)  
i Y (33,4%). W grupie Y najwięcej osób wskazało formy turystyczne (49,6%), co ma związek  
z wykształceniem i dochodami. Grupa społeczna X najchętniej korzystała z aktywnych form 
wypoczynku takich jak odnowa biologiczna (43,4%) i turystyka (42,8%). Wśród grupy BB 
największą popularnością cieszyła się forma kulturalno-rozrywkowa (18,9%), towarzyska 
(13,4%) i sportowa (13,2%). 

Wśród biernych form spędzania czasu wolnego przeważały formy internetowe i wirtualne 
zwłaszcza w grupie Z (69,3% i 47,6%) i Y (45,6% i 42,1%). Grupa X najczęściej spędzała czas 
wolny biernie korzystając głównie z Internetu: (wiadomości, rozrywki) i masmediów (Google, 



Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach 

88 

gry wideo programy rozrywkowe i muzyczne (43,2%) podobnie jak grupa BB (56,3%) która 
korzysta z masmediów (radio i o telewizja) oraz korzysta z drzemki popołudniowej (28,8%). 
 

Tab. 4. Formy spędzania czasu wolnego wśród respondentów w grupach pokoleniowych 

Formy spędzania czasu wolnego Grupa Z Y X BB 

Bierne  
masmedia 29,9 32,3 43,2 56,3 
czytanie książek i prasy 7,3 23,1 24,5 21,3 
drzemka  2,3 5,4 14,9 28,8 
wirtualne 47,8 42,1 32,1 2,3 
internetowe 69,3 45,6 22,1 3,4 
Aktywne 
towarzyskie 49,2 39,9 24,8 13,4 
sportowe 35,7 43,5 23,4 13,2 
turystyczne  23,4 49,6 42,8 8,9 
hobbystyczne 4,3 23,4 16,3 12,3 
kulturalno-rozrywkowe 39,9 33,4 29,9 18,9 
odnowy biologicznej 28,9 31,9 43,4 4,5 
zakupowe 29,3 41,3 23,1 5,3 

*Uwaga: rozkłady procentowe nie sumują się do 100, gdyż każdy respondent mógł wskazać więcej niż jedną opcję. 
Ankietowani mogli wybrać maksymalne 6 form z 12 dostępnych w kwestionariuszu.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Czynniki społeczno-ekonomiczne warunkujące spędzanie 
czasu wolnego i aktywność grup społecznych w Polsce  

w pandemii Covid-19 
Czas wolny od nauki i pracy oraz pandemia spowodowały wzrost popytu na dobra i usługi 
wolnoczasowe. O konsumpcji dóbr i usług wolnoczasowych w dużym stopniu decydują 
warunki ekonomiczne, co często podkreślają różni autorzy zajmujący się tą problematyką 
zwłaszcza w turystyce: Brudnicki49 J. Urry50; Andrykiewicz-Feczko51; Bosiacki52; Berlińska-
Dzikowska, Majewska-Śliwa, Bosiacki53; Mill, Morrison54. Znaczna część Polaków deklaruje, 
że miesięczny dochód przypadający na gospodarstwo domowe wynosi od 2500 do 4500 zł., 
liczną grupę stanowią osoby bez stałego dochodu, są to uczniowie i studenci (Tab. 2.). 

                                                 
49  R. Brudnicki, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania działań społecznych Torunia, Toruń 2006.  
50  J. Urry, Spojrzenie turysty, Warszawa 2007. 
51  Z. Andrykiewicz-Feczko, Psychospołeczne podstawy wartości cech jakości produktu. Raport nr 111.41 z badań do tematu 

„Relacje między poszukiwanymi towarami badawczymi”, Kraków 1986. 
52  S. Bosiacki, Konsumpcja skarbów i usług turystycznych w gospodarstwach domowych, Warszawa 1987. 
53  R. Berlińska-Dzikowska, M. Majewska-Śliwa, S. Bosiacki, Wyjazdy turystyczne Polski w 1985 r. i związane z nimi, Warszawa 

1987. 
54  R. Mill, A. Morrison, The tourism system, Dubuque 1999. 
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Jak wcześniej wspomniano autorka zaproponowała podział czynników społeczno–
ekonomicznych mających wpływ na przemysł czasu wolnego na dwie grupy: czynniki 
zewnętrzne i wewnętrzne i wydzieliła w ich obrębie po cztery rodzaje czynników (Tab. 5.).  
 

Tab. 5. Wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na sferę usług czasu wolnego wśród 
badanych w grupach pokoleniowych 

Grupy Pokoleniowe N= 638 

Grupy czynników Rodzaje czynników 
Z 

N=308 
w % 

Y 
N=173 
w % 

X 
N=98 
w % 

BB 
N= 59 
w % 

Wewnętrzne  Ekonomiczne  39,2 51,1 49,2 39,3 
 Społeczne  29,9 16,9 17,3 12,4 
 Kulturowe  17,8 12,7 12,1 17,1 
 Epidemiologiczne 13,1 19,3 21,4 31,2 
Zewnętrzne  Prawne  16,3 31,3 34,2 47,1 
 Polityczne  13,3 23,1 22,9 26,5 
 Geograficzne  29,1 21,4 12,2 19,9 
 Organizacji usług  41,3 24,2 11,7 12,3 

*Uwaga: rozkłady procentowe nie sumują się do 100, gdyż każdy respondent mógł wskazać więcej niż jedną. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
 

Jak wykazały badania we wszystkich grupach społecznych największy wpływ na 
możliwości i formy spędzania czasu wolnego mają czynniki ekonomiczne (Tab. 5.). 
Największy wpływ mają w grupie Y (51,1%) oraz w grupie X (49,2%). W tych grupach było 
najwięcej osób bezrobotnych a w grupie X emerytów/rencistów (tab.1). Grupa Y pomimo 
dużych dochodów ponosi większe koszty związane z utrzymaniem rodzinny, a w grupie  
X osób było najwięcej osób z niskimi dochodami ponad połowa badanych (50,7%), których 
dochód mieściła się w przedziale od poniżej 1500 do 3500. Grupa Z również w grupie 
czynników wewnętrznych również wskazała czynnik ekonomiczny (39,2%) oraz czynniki 
społeczne (29,9%). Wszystkie czynniki ekonomiczne (ceny usług wolnoczasowych, dochód, 
podaż usług i popyt na nie) wpływają na potrzeby, aktywność motywy, wybór form spędzania 
czasu wolnego i aspiracje badanych (Tab. 5.). Realny dochód ludności i odpowiedni ich 
podział, stabilna sytuacja finansowa oraz korzystna koniunktura społeczno-gospodarcza 
ogrywają istotną rolę w spędzaniu czasu wolnego i wyborze jego form. Również czynniki 
społeczne i kulturowe wskazane za najważniejsze w grupie Z (Tab. 5.) jak styl życia, wpływ 
grupy rówieśniczej (29,9%) zapewne w dużym stopniu było spowodowane pandemią  
i brakiem kontaktu z kolegami/koleżankami i bliskimi osobami ze względu na obostrzenia. 
Badani wskazali również na czynniki epidemiologiczne związane z pandemią COVID-19. 
Najwięcej wskazań było w grupie BB (31,2%) oraz grupie X (21,4%) a najmniej w grupie  
Z (13,1%). Grupa BB to osoby starsze, które w wyniku obostrzeń pozostały w domach a ich 
najczęstszą formą spędzania czasu wolnego było oglądanie telewizji i drzemka poobiednia co 
zapewne było spowodowane największym narażeniem na zakażenie wirusem 
i zachorowalnością oraz bardzo wysoką śmiertelnością. Grupa Z (13,1%) w najmniejszym 
stopniu spośród wszystkich grup wskazała ten czynnik, co można zrozumieć z uwagi na pracę 
zdalną oraz relacje społeczne przez internet i kontakt z grupami społecznych w sieci i na 
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Facebooku oraz gry internetowe. Wśród czynników zewnętrznych badani w trzech grupach  
(Y (31.3%), X (34,2%) i BB (47,1%) uznali za najważniejszy czynniki prawne (Tab. 5.),  
co miało duży związek z pandemią. Czynniki polityczne obejmują system przepisów 
regulujących działalność gospodarczą55.  

Ważną grupę stanowią wśród badanych grup czynniki polityczne regulujące wszystkie 
sfery życia gospodarczego. Najliczniejszą grupą społeczną wśród respondentów wskazującą na 
ten czynnik była grupa BB (26,5%), grupa Y (23,1% ) oraz grupa X (22,9%). W grupie Z 13, 
3% osób wskazało ten czynnik. Może to wynikać z tego że ten czynnik przede wszystkim 
dotyczy osób pracujących oraz osób starszych /emerytów/. Polityka rządu reguluje wszystkie 
sfery życia gospodarczego poprzez: politykę socjalną – prawodawstwo tworzone przez władze 
państwowe, politykę pieniężną i fiskalną, politykę gospodarczą , wpływającą na tempo wzrostu 
gospodarczego i wzrost dochodów realnych obywateli co w trudnych czasach pandemii 
odgrywało istotną rolę. W grupie społecznej Z (41,3%) największym wyborem okazały się 
czynniki techniczne związane z organizacją usług turystycznych (infrastrukturą, dostępnością 
do niej) w trakcie trwania pandemii oraz czynniki geograficzne (grupa społeczna Z (29,1%) 
głównie położenie geograficzne, dostęp do infrastruktury, czynniki lokalizacyjne (np. warunki 
naturalne, położenie względem podstawowego systemu osadniczego i transportowego).  

Wnioski 
Na podstawie przeprowadzonych badań dotyczących podejmowania aktywności 
wolnoczasowej przez mieszkańców Polski w roku 2021 można przedstawić następujące 
wnioski: Izolacja społeczna związana ze wzrostem zachorowań miała wpływ na powstawanie 
nowych potrzeb spędzania czasu wolnego zwłaszcza jak wykazały badania na odnowę sił 
fizycznych (49,9%) i odnowę sił psychicznych, duchowych (45,8%). Wśród biernych form 
spędzania czasu wolnego dominowały formy internetowe (69,3%) i wirtualne (47,8%)  
w grupie społecznej Z, a w grupie społecznej osób starszych (BB) masmedia głównie 
oglądanie telewizji, słuchanie radia oraz w grupie społecznej X (43,2%) głównie korzystanie 
z Internetu: wiadomości, treści. Większość respondentów twierdziła, że brak możliwości 
uczestnictwa w życiu społecznym wzbudzał w nich silniejszą potrzebę do podejmowania 
aktywności, przystosowania się i zmiany codziennego otoczenia. Istnieje zależność aktywności 
wolnoczasowej względem obostrzeń pandemicznych: oddziaływania na otoczenie – zmiany, 
udogodnienia, restrykcje. 

Wzrosło zainteresowanie spędzaniem czasu wolnego w kraju. Pandemia miała wpływ na 
motywy zmian w spędzaniu czasu wolnego. Głównymi motywami, które mieszkańcy Polski 
uznali za kluczowe były: odnowa sił psychofizycznych, powrót do natury i ucieczka od 
cywilizacji, obcowanie z kulturą (głównie poznanie lokalnych tradycji, zwiedzanie obiektów), 
samodoskonalenie (rozwój osobisty, spojrzenie we własne wnętrze).  

Istnieje w opinii badanych związek pomiędzy czynnikami społeczno-ekonomicznymi  
i ich wpływem na motywy i wybór form a spędzaniem czasu wolnego wśród wszystkich grup 
społecznych w Polsce.  

                                                 
55  A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Warszawa 2000. 
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Podsumowanie 
Czas wolny Polaków w okresie trwania pandemii ściśle związany był z aktywnością opartą na 
korzystaniu ze środków masowego. Powstały nowe możliwości jakie dawały platformy 
internetowe wykorzystywane do pracy zdalnej, nauki czy komunikacji online z osobami spoza 
domu. Grupa społeczna Z i Y widziała potrzebę relacji z rówieśnikami ponieważ życie 
towarzyskie w czasie trwania pandemii COVID-19 zostało znacznie ograniczone. Wynikało to 
głównie z obostrzeń wprowadzonych przez rząd (zamknięcie obiektów rozrywkowych, 
sportowych i kulturalnych). Większość respondentów deklarowała, że ich życie towarzyskie 
związane było ze spotkaniami organizowanymi w domu (granie w planszówki ze znajomymi, 
oglądanie filmów), spotkaniami z rodziną (na działce, w ogrodzie) oraz spotkaniami online 
(praca, edukacja). Pośród wskazanych form aktywności w zakresie sportu i rekreacji 
największą popularnością wśród respondentów pokolenia Z, cieszyły się różne formy 
aktywności fizycznej a wśród grupy BB, spacery, wypoczynek na działce. Pierwsze wiosenne 
miesiące zdecydowanie nie sprzyjały korzystaniu z otwartej przestrzeni (m in. zakaz 
korzystania z przestrzeni leśnej, noszenie maseczek na zewnątrz).  
 Warto zwrócić uwagę na zwiększoną sportową aktywność wolnoczasową w okresie 
pandemii COVID-19 aniżeli przed, kiedy wszystko było ogólnodostępne. Warto jednak 
zaznaczyć, że od czerwca do sierpnia znacząco wzrosło korzystanie z otwartej przestrzeni  
i usług. Wraz z luzowaniem obostrzeń latem wzrastała aktywność osób uczestniczących  
w imprezach kulturalnych, wyjściach do restauracji, kawiarni czy na zakupy w galeriach 
handlowych (grupy społeczne Y, Z, i X).  
 Konieczność zmiany lub rezygnacji z ulubionych sposobów spędzania czasu wolnego 
zwłaszcza podczas urlopu spowodowała niezadowolenie wśród wszystkich badanych grup 
społecznych. Wśród przyczyn głównie wymieniano brak możliwości swobodnego  
i beztroskiego wypoczynku, ze względu na obostrzenia będące konsekwencją pandemii 
COVID-19. 
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UKRAINE'S EUROPEAN INTEGRATION AS A WAY  
OF OVERCOMING CRISIS SITUATIONS IN EUROPE  

AND COUNTERING RUSSIAN AGGRESSION 

Summary 
Ukraine's European integration is a complex, multi-level, gradual process in different fields 
- political, economic, social and cultural. The factor of countering Russian aggression has 
now become the most important component of Ukraine's return to the European 
community. Ukraine's European integration is a conscious European choice of its citizens, 
support for the country's movement to the EU, and the affirmation of a European identity  
in Ukrainian society. The aim of the article is to define the dynamics and specifics of 
Ukraine's European integration in the context of overcoming the crisis in Europe and 
countering Russian aggression. 
 
Keywords:  
Ukraine's European integration, EU-Ukraine Association Agreement, Ukraine’s European 
integration plan. 

EUROPEJSKA INTEGRACJA UKRAINY JAKO SPOSÓB  
NA POKONANIE KRYZYSU W EUROPIE I PRZECIWDZIAŁANIE 

ROSYJSKIEJ AGRESJI 

Streszczenie 
Europejska integracja Ukrainy jest skomplikowanym, wielopoziomowym, stopniowym 
procesem w różnych dziedzinach – politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej. 
Czynnik przeciwdziałania rosyjskiej agresji stał się dziś najważniejszym elementem 
powrotu Ukrainy do europejskiej wspólnoty. Europejska integracja Ukrainy to świadomy 
europejski wybór obywateli, wspieranie ruchu kraju do UE, umacnianie w ukraińskim 
społeczeństwie europejskiej tożsamości. Celem artykułu jest opisanie dynamiki i specyfiki 
procesów integracji Ukrainy w kontekście przezwyciężania kryzysu w Europie  
i przeciwdziałania rosyjskiej agresji.  
 
Słowa kluczowe:  
integracja Ukrainy z UE, umowa o stowarzyszeniu Ukrainy z UE, plan integracji Ukrainy z UE. 
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Introduction 

Russia's unprovoked and unjustified invasion of Ukraine on 24 February 2022 dramatically 
shook the European security architecture and urged a reassessment of Europe's geopolitical 
role. The invasion exposed the EU's weaknesses as a result of significant energy dependence. 
The Russian invasion has prompted many EU countries to significantly increase spending on 
national defence. Addressing these challenges requires a credible response and a forward-
looking vision at the global and European levels to accelerate Ukraine's European integration. 

Today, Ukraine's European integration is seen as strengthening Europe's geopolitical role, 
direction of the further development of its strategic autonomy and as a way to overcome crisis 
situations in Europe. 

Ukraine on the way to the EU: citizens' assessments  
and aspirations 

After Ukraine gained its independence, the main vector of its development – integration into 
the European community – was gradually defined. The idea of European integration is  
a conscious and natural strategic choice of Ukrainian society, confirmed by many tests. 

An indication of internal reforms was EU-Ukraine Association Agreement, which entered 
into force on 01 September 2017. After that, Ukraine started to move even more actively on its 
way to the EU. Apparently, not as quickly as it would have liked. 

On the one hand, there were many internal problems that slowed down pro-European 
reforms. The influence of the Russian factor was also dangerous in connection with the 
annexation of Crimea in February 2014, the seizure of parts of the Donetsk and Luhansk 
regions in April 2014 and Ukraine's constant confrontation against Russian armed aggression 
in the east. Moreover, the EU was also in a phase of complex transformation in search of a new 
development model. 

The specifics of the evolution of pro-European sentiment in Ukrainian society were 
largely due to the fact that the country found itself in the epicentre of two integration waves – 
European and pro-Russian, radically different in purpose, conditions and nature. 

The attitudes of some citizens were affected both by the inertia of the Soviet legacy,  
by complex social and political processes within the country and by powerful external 
influences. Under such conditions, a nucleus of supporters of European integration was 
gradually formed and strengthened in Ukrainian society. 

It is worth noting that since 2002, the number of supporters of European integration has 
constantly prevailed over its opponents. The Russian aggression against Ukraine, which began 
in February 2014, radically affected the public sentiment. 

First, the attitude of Ukrainian citizens towards the Russian Federation has fundamentally 
changed. In particular, the majority of Ukrainians supported the need to curtail or significantly 
reduce contacts with Russia. 
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Second, the attitude of Ukrainian citizens towards different vectors of integration - 
European or pro-Russian – has influenced by the Revolution of Dignity (21 November 2013 – 
23 February 2014), which defended and established a European course for Ukraine, as well as 
the Russian armed aggression, which effectively removed the pro-Russian vector of 
development for Ukraine from the agenda. 

Speaking about the current level and nature of pro-European sympathies of Ukrainian 
society, a qualitatively new character of motivation should be noted – citizens, on the one hand, 
are already more realistically aware of the difficulties and duration of European integration, 
and on the other hand, are aware of the naturalness of the European way for Ukraine, including 
as a way to preserve national statehood in confrontation with Russian aggression. 

A generally positive attitude towards the EU dominates among Ukrainian citizens. 
According to the results of a survey in December 2017, respondents believe that an attractive 
image of the EU consists of a number of achievements and advantages. First and foremost, 
these include a high level of social protection (46.4%), the rule of law (27.8%) and a developed 
democracy (21.7%). Also in the hierarchy of positive aspects of the EU, there are low levels of 
corruption (22.4%), quality of health care (22.2%), financial resources (17.1%) and scientific 
and technological development (14.6%)3. 

Citizens see the achievements, which European integration will bring, first of all, in the 
social field – the improvement of the quality of life and increase of incomes (45.8%), reduction 
of unemployment and creation of new jobs (31.5%), acquisition of modern technologies, 
modernisation of enterprises (29%). 

Such expectations are understandable in view of the above-mentioned assessments of the 
social benefits of the EU. At the same time, respondents believe that positive effects of the 
European integration will be strengthening of the fight against corruption (24.3%), 
consolidation of the rule of law (16.9%), etc. 

On the other hand, the Ukrainian citizens, being aware of Ukraine's lagging behind the 
EU, are quite sober and critical in defining the level of its ‘Europeanness’ according to different 
parameters. In particular, the majority of respondents consider Ukraine a European country 
geographically (74.8%) and historically (51.5%). At the same time 35.7% are convinced that 
Ukraine is a European country in the cultural sense. 

Such assessments are a reason to intensify efforts for internal transformations bringing 
Ukraine closer to European socio-economic and political standards. 

European integration is Ukraine's main and constant foreign policy priority, and the 
further development and deepening of Ukraine's relationship with the EU is based on the 
principles of political association and economic integration. 

The main strategic documents for achieving these goals are the Association Agreement 
between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy 
Community and their Member States, on the other hand, and EU-Ukraine Association Agenda. 

                                                 
3  Y. Yakymenko, M. Pashkov, Ukraine on the way to the EU: assessments, opinions and aspirations of citizens, 

https://razumkov.org.ua/statti/ukraina-na-shliakhu-do-yes-otsinky-dumky-i-spodivannia-hromadian, [access 30.10.2018]. 
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The EU-Ukraine Association Agreement defines a qualitatively new format for  
EU-Ukraine relations and serves as a strategic reference point for systemic social and economic 
reforms in Ukraine, while the Deep and Comprehensive Free Trade Area between Ukraine and 
the EU, which is part of the Agreement, defines the legal framework for free movement  
of goods, services, capital, and regulatory approximation aimed at gradual entry of the 
Ukrainian economy into the EU common market. 

It is clear that the timing of Ukraine's accession to the EU is a matter of perspective, 
depending on many factors. In particular, both the effectiveness of domestic reforms and 
transformation processes within the EU. So, in the short term Ukraine will have to work 
diligently to implement the Association Agreement, moving the country along the path to the 
EU. However, today there is every reason to assert that Ukraine has clearly chosen the 
European vector of state development. 

Europe's economic response to Russia-Ukraine war 
The Russia-Ukraine war will inevitably deal an economic blow to the European Union (EU) 
and its member states and will require revision of a number of economic policies. 

In the run-up to Russia's attack on Ukraine, the EU is already facing a sharp deterioration 
in terms of trade conditions and rising inflation as a result of COVID-19, mainly due to higher 
prices for imported energy. Although recovery from the pandemic shock is still incomplete and 
inflation expectations are still somewhat below target, the European Central Bank (ECB) has 
had to balance a revision of temporary price spikes with addressing inflationary threats. 
Today's confrontation with Russia suggests a more pronounced and prolonged shock, which 
has seriously exacerbated the existing political dilemma. 

The standard rulebook for commodity price shocks is that the ECB should essentially deal 
with the secondary effects and avoid a potential escalation of inflationary expectations.  
The ECB should not make a futile attempt to control the immediate impact of rising prices  
on overall inflation (on which an increase in the discount rate has very limited impact),  
but should adjust to permanent relative price movements4. 

In the very short term, the ECB is likely to wait and not make drastic decisions to curb 
inflation. But it will soon be forced to make a politically difficult choice: tolerate overall 
inflation remaining above target for longer or weaken the economy in the midst of the 
geopolitical confrontation with Russia. Its action will be further complicated by the risk of 
widening spreads in government bond markets. 

The context of war will push governments to introduce more direct price interventions 
than they would normally consider. An important question is whether the electricity pricing 
mechanism based on marginal energy cost, which acts as a powerful transmitter of shocks to 

                                                 
4  J. Pisani-Ferry, Europe's economic response to the Russia-Ukraine war will redefine its priorities and future 

https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/europes-economic-response-russia-ukraine-war-will-redefine-its, 
[access 10.03.2022]. 
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the gas price and creates huge rents for electricity producers, will be reconsidered. Some 
governments, such as Spain, have introduced a refund. Others, like France, have limited price 
increases. 

Whatever the debate about the intrinsic benefits of the current EU electricity pricing 
system, there is now reason to rethink it in a context in which accelerating inflation is a major 
concern. Temporarily disconnecting this mechanism (say for six months) would reduce the 
pressing trade-offs in macroeconomic policy. 

Generally speaking, the Russia-Ukraine war will inevitably lead to the EU and nation 
states backing away from standard policy solutions. This will encourage further steps, in which 
governments intervene in markets for security reasons and where monetary and fiscal policies 
are strongly interlinked. Coordination rather than clarity of policy frameworks will be the new 
motto. The COVID-19 crisis has already led to a move in this direction. Hopes of a quick 
normalisation are unlikely to be fulfilled. 

Fiscal support has and will continue to have a significant impact on public finances. 
Measures introduced from the summer of 2021 already entail significant increases in budget 
expenditure, e.g. from 0.5% to 1% of GDP in France. The new response to higher energy 
prices could increase these costs even further, possibly as much as 1% of GDP. 

The EU has responded with extreme unity, determination and swiftness to the Russia-
Ukraine war. European countries have handled the influx of refugees from Ukraine very 
effectively and addressed potential energy supply disruptions. But Russia's invasion of Ukraine 
will leave a lasting legacy that will shape European priorities and political choices for years and 
decades to come. 

The main immediate risks to the European economy arise from a supply shock caused by 
rising gas prices, Europe's heavy reliance on Russian energy resources and the impact of 
geopolitical threats on public confidence and investor sentiment.  

Europe is also obliged to take in millions of war refugees and provide them with 
emergency aid. As early as 2022, the direct budgetary impact of these decisions may amount to 
EUR 175 billion, or 1.25% of EU GDP, if not more. In the long term, the EU faces the need to 
increase defence spending in response to escalating security threats and to rethink its energy 
system. 

It is therefore crucial at this stage to anticipate the consequences of rising energy prices, to 
plan for a drastic reduction in dependence on Russian gas, to calculate the full implications of 
the refugee crisis and to anticipate the inevitable increase in defence spending. The bottom line 
is that politicians in Europe are forced to step back from the expected normalisation after 
COVID-19 and join forces to deal with new emergencies caused by the Russia-Ukraine war. 

In the long term, the EU will inevitably face a revision of Europe's political system, which 
will have an impact on budgetary priorities, macroeconomic policy and market regulation 
principles, as well as on the division of tasks between the EU and the member states.   
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Where is Ukraine now on the way to the EU 
European Commission President Ursula von der Leyen said on 17 June 2022 that the European 
Commission recommends Ukraine be granted EU candidate status. On 23-24 June 2022,  
the leaders of the Union will make this decision at the EU summit. The answer ‘yes’ means 
that for the first time in history, the EU is giving the green light for European integration  
to a country where there is a war and part of its territory is temporarily occupied. This greatly 
increases Ukraine's chances of becoming part of the EU5. 

Cooperation between Ukraine and the EU had been ongoing since the 1990s, but the 
turning point came in 2013, when then-President Viktor Yanukovych refused to sign the 
Association Agreement with the European Union, which had already been prepared, and 
instead decided that a Customs Union with Russia would be a better idea for Kyiv.  
The Euromaidan has begun. One of its main demands was the European integration of Ukraine. 
A year later, in 2014, under Petro Poroshenko, Ukraine signed the Association Agreement with 
the European Union. In 2017, the agreement entered into force. At the same time, a visa-free 
travel between Ukraine and the EU was launched and a free trade zone came into force. 
Gradually, Ukraine carried out the reforms necessary to meet the EU requirements. In 2019, the 
Constitution of Ukraine for the first time formally enshrined the course towards European and 
Euro-Atlantic integration. The full-scale war unleashed by Russia only accelerated Ukraine's 
path to the EU: Ukraine applied for EU membership as early as the fifth day after Russian 
troops invaded in February. 

Ukraine has managed to get part of the way to the EU much faster than would have been 
possible for other applicants. For example, in a short period of time, Kyiv completed and 
submitted to the EU a questionnaire by which the European Commission assesses whether the 
country is really ready to fight further for EU membership. In early June 2022, the European 
Parliament recommended granting Ukraine EU candidate status. The final decision was up to 
EU member states. The Baltic states, Italy and Ireland favoured granting Ukraine this status. 
Polish President Andrzej Duda even went on a tour of European capitals to convince those who 
were against it. And the head of the European Commission, Ursula von der Leyen, said: 
“Ukrainians belong to the European family, they are one of us and we want them to be with 
us”. During her visit to Kyiv, von der Leyen said that the EU was now on the verge  
of a historic decision on Ukraine. 

Granting candidate status to Ukraine is a political signal that shows the unconditional 
support of all 27 EU member states. It is also a signal to Russia that after all, Ukraine belongs 
to the European space, European values and Russia's attempts to establish its power, values and 
order are useless. 

Amanda Paul, an analyst from the European Policy Centre said: “I think in the short term 
it will be, first of all, a strong geopolitical message of support for Ukraine. Of course, if we talk 
about monetary spending, it will cost the EU more money than it is spending now, because the 
                                                 
5  О. Kurenkova, EU candidate status: what it will change for Ukraine and whether it will help end the war, https://sus-

pilne.media/250831-status-kandidata-do-es-so-ce-zminit-dla-ukraini-ta-ci-dopomoze-zakinciti-vijnu/, [access 17.06.2022]. 
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funds for a country with candidate status will need to be extended to Ukraine as well. But it is 
also worth looking at the long term. Ukraine is a big country, with huge economic potential”. 

By becoming a candidate country, Ukraine gains access to EU financial instruments.  
If you look at the countries that joined the EU in the 2000s, they saw their GDP grow during 
the integration phase because of foreign direct investment and because these countries had 
access to EU financial tools. Ukraine, too, if it becomes a candidate for EU membership, will 
have access to the pre-accession instrument. 

But in the case of Ukraine, investment should be expected only after the end of hostilities. 
The volume of grants and loans from the EU for various development projects will increase, 
while at the same time accountability for the funds received from the EU will have to be more 
careful. In any case, candidate status means that Ukraine finally has a realistic prospect of one 
day becoming an EU member. Experts from New Europe analytical centre estimate that 
Ukraine is ready for candidate status because it has fulfilled the terms of the Association 
Agreement with the EU by 63%. At the same time, this result is not enough for EU 
membership. But this has to be seen as a distant prospect - even if there are some temporary 
concessions for Ukraine, given the political and security situation. 

The negotiation phase could be much longer. For example, Croatia, which was the last 
country to join the EU, waited ten years, while candidate Turkey has not reached agreement on 
the key issues of its membership in 23 years. In reality it is unlikely that Ukraine will be 
subjected to a fast track procedure.  

The set of steps a country wishing to join the EU must take is standard, and there is no 
getting around them. The country should start working towards meeting the so-called 
Copenhagen criteria. Politically, it must have well-functioning institutions that guarantee 
democracy and the rule of law. Economically, it must have a functioning market economy. 
And also the core values of the EU must be shared: respect for human dignity, freedom, 
democracy, equality and so on. However the Vice President of the European Commission, Věra 
Jourová, in a recent interview said that Ukraine's accession should take years and not decades: 
“We must also look at Ukraine in a way different from the states in which it is at peace. In 
addition, Ukraine is fully so we have to work in parallel on possible candidate status and the early 
reconstruction of the country”. 

Ukraine's European integration plan: how to achieve it 
Since the beginning of the Russian invasion of Ukraine, the Ukrainians have proven that they 
can defend themselves and win if they have the support of the European Union and the 
international community behind them. Today it is clear that the war is dragging on, and so 
Ukraine and the EU should prepare for a protracted scenario. 

The European Union made a historic decision on 23 June 2022 when it decided to grant 
Ukraine the status of an EU candidate. 
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Ukraine's integration into the EU will have decisive geopolitical implications for Ukraine 
itself and for the European continent. It is critical that the EU clearly understands this and 
already has a strategy for the next steps to help Ukraine at the highest level and mobilize 
toward a common goal. 

To move to the next stage on the way to membership, the EU should decide to formally 
launch a negotiation process with Ukraine. 

It is important to start the negotiation process no later than the first half of 2023.  
This requires the European Commission to adopt a positive report on Ukraine by the end of this 
year as part of the candidate country assessment procedure (the preparation of such a report  
is foreseen in the EU summit conclusions). The report looks at Ukraine's progress on the seven 
key issues that the EU has identified in granting candidate status. Ukraine needs to demonstrate 
that it meets the requirements. 

The EU Council should then decide on the next steps, which could include launching 
accession talks with Ukraine. Next on the agenda is negotiation. 

The real aim is to complete EU accession talks on Ukraine in 2027-2028 and expect to 
gain full membership by 2029, when new elections to the European Parliament and the 
formation of a new European Commission will be held. 

This prediction is based on the comparison with the process of ‘great enlargement’ of the 
European Union, when in 2004 10 new members joined the EU, including Central European 
and Baltic states. At that time, accession negotiations took three years for Lithuania and four 
years for Poland. 

The negotiation process with Poland began in 1998 and with Lithuania in 1999, both 
countries completed the procedure in 2002, at the same time as eight more countries of the 
region. Then it took another two years to prepare and ratify the Agreement. Finally, in 2004, all 
ten countries became full members of the European Union. 

How to make Ukraine hold negotiations as quickly? It is important for the success of the 
process that negotiations move quickly - as they did in the nineties - and not slowly, as is 
happening now to the Western Balkan countries: Croatia negotiated from 2005 to 2011 and 
became a member of the EU in 2013; Montenegro has been negotiating the longest, since 2012, 
and they are far from being completed6. 

In order to speed up the negotiation process for Ukraine, the European Union should 
fundamentally reconsider its philosophy on enlargement: 

1. The EU should understand that Ukraine's membership benefits not only Ukraine, but 
also the European Union itself. Spreading democracy, stability and economic 
prosperity to the East is in the interest of the European Union itself, because it is the 
only chance for democratic transformation in a future Russia. 

2. The return of an enlargement policy should start by analysing the mistakes and 
miscalculations of the past decades and introducing such changes taking into account 
the old experience: 

                                                 
6  A. Kubilius, The European integration plan: when Ukraine's accession to the EU is possible and how to achieve it, 

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/07/8/7142850/, [access 23.06.2022]. 
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 The EU should disregard attempts at blackmail and intimidation by Russia, as 
happened with Ukraine in 2014; 

 The prospect of European Union enlargement should accelerate reforms of the 
EU's own institutions and decision-making mechanism so that they do not hinder 
further enlargement; 

 EU member states should not have the right to block the accession of their 
neighbours with whom they have unresolved historical issues. For example, 
Bulgaria is currently blocking this with regard to northern Macedonia; 

 The EU needs to find an ‘appetite for enlargement’ in the knowledge that Ukraine's 
membership will only strengthen the EU. 

The resolution of these issues regarding Ukraine and its geopolitical weight will push the 
European Union towards further enlargement and accelerate the admission of Moldova and 
Georgia, as well as the Western Balkan countries, whose integration processes have long been 
in place. 

Since obtaining candidate status, Ukraine should concentrate all its efforts on integration 
into the Single Market, as it aims to guarantee the fastest possible access to financial assistance 
programs for EU member states. This stage can be completed before the European Union 
introduces the necessary reforms of its institutions. 

The EU needs to find sufficient political will for long-term projects in Ukraine.  
For this purpose a coalition for Ukraine must be formed among EU member states. It 

must be comprised of those countries that have already demonstrated an unwavering level of 
support for Ukraine's integration into the European Union, and those that will soon hold the 
presidency of the EU Council: in particular the Czech Republic (2022), Sweden (2023), 
Denmark (2025), Poland (2025), Lithuania (2027), Italy (2028) and Latvia (2028). 

Such a coalition should start a procedure similar to the so-called Berlin Process, taking 
place at the initiative of Germany in support of the integration of the Western Balkans.  
The Russia-Ukraine war has dealt a devastating blow to the Ukrainian economy, but it has also 
prompted the European Union to take more decisive geopolitical steps.  

Putin's threats over EU enlargement no longer work for anyone. Not only has he failed to 
stop the process of EU enlargement, but on the contrary, the war has significantly accelerated 
integration and made it possible for Ukraine to obtain candidate status. After the war there will 
be another accelerator. Ukraine's multi-billion-dollar recovery plan will depend on the flow of 
integration and EU membership negotiations to accelerate reforms. 

Ukraine is a rich country with considerable untapped economic potential, a strong 
industrial sector and a highly skilled labour force. Ukraine's membership would greatly 
reinforce the economic strength of the European Union. For Ukraine, integration with the EU  
is the only way it can achieve economic success. 

The example of Ukraine will send a powerful message to citizens of Belarus and Russia 
to demand similar changes at home.  

Only such a development will guarantee peace and security on the European continent. 
And after all, peace is a priority for the European Union. 
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At the time of the ‘great enlargement’ in 2004, the European Union had an unprecedented 
influence on the candidate countries. They all rushed to implement all necessary reforms, not to 
fall behind their neighbours. 

Ukraine has made great strides in implementing the EU regulatory framework since 2014, 
not without help from the Support Group for Ukraine (SGUA).  

If the enlargement processes can be restarted with the same vigour, Ukraine could be 
among the leaders in reform implementation. 

In early April 2022, European Commission President Ursula von der Leyen formally 
handed over to President Volodymyr Zelenskyi the questionnaire that was a necessary step to 
grant Ukraine EU candidate status. It took less than a month to fill it in. 

According to a sociological survey commissioned by the New Europe Centre, a majority 
of the French, Dutch and Germans approved of granting Ukraine candidate status.  
The initiative was also unanimously supported by European leaders. 

On 17 June 2022, the European Commission recommended granting Ukraine EU 
candidate status on condition that Ukraine implements a number of important reforms related 
to the rule of law, oligarchs, corruption and fundamental rights, among others. 

Ukraine's next steps in EU candidate status 

On 23 June 2022, the European Council unanimously granted EU candidate status to Ukraine. 
The case of Ukraine is unique - along with candidacy, the EU promulgated 7 requirements that 
Ukraine must meet in order to retain the status. That is, Ukraine received candidacy ‘in 
advance’, usually the conditions for obtaining it are announced to the country before the 
decision, not afterwards. 

The requirements for Ukraine's accession to the EU are: 
1. Reform of the Constitutional Court. 
2. Judicial reform. 
3. Changing anti-corruption policy, appointment of the head of the Specialized Anti-

Corruption Prosecutor's Office (SAP). 
4. Combating money laundering. 
5. Anti-oligarchy law. 
6. Harmonisation of audiovisual legislation with European legislation. 
7. Changing the legislation on national minorities. 

Candidate status does not mean accession to the European Union, but it makes it clear - it 
is realistic. On average, countries went from candidate to EU member in 8.4 years, CASE 
calculated. The shortest was for Finland, about 3 years. The longest was for Turkey, which 
became a candidate in 1999 and is still negotiating membership. 

The reforms binding the EU give a boost to the national economies of these countries at 
the candidate stage. Candidates and potential candidates for EU membership can count on 
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special assistance from the European Commission (IPA). The programme lasts for five years 
and increases with each new phase. 

For 2007-2013, the IPA budget amounted to EUR 11.5 billion. Its successor, IPA II, was 
allocated EUR 12.8 billion for 2014-2020. Turkey received the most from the IPA II 
programme with EUR 3.53 billion over five years, the least – Montenegro with EUR 279 
million. 

The budget envelope for IPA III (2021-2027) is EUR 14.16 billion, and Ukraine can 
count on this assistance. Between early 2014 and January 2022, the EU and European financial 
institutions have already allocated more than EUR 17 billion in grants and loans to Ukraine. 
After a full-scale invasion by Russia by the end of 2022, Ukraine will receive another EUR 19 
billion of macrofinancial assistance from the EU. 

The European Union is ready to allocate EUR 18 billion during the next 2023, European 
Commission President Ursula von der Leyen said. The European Commission President 
assured that this is the amount Ukraine can count on, which will be stable and the anticipated 
source of funds7. 

The EU estimates, as well as information from the Ukrainian government, that the 
country will need between EUR 3 and 4 billion per month in 2023 to cover basic needs. This 
amount would be co-financed by the EU, the U.S. and international financial institutions. 

EU candidate status gives a boost to the recipient country's economy. Forbes calculates 
that from 1996 to 2020, the GDP of candidate countries grew on average nearly 2% faster than 
that of the EU. This can be explained by several factors. Firstly, the economies of the candidate 
countries are generally inferior to those of the EU members and therefore have greater potential 
for growth. Secondly, the fundamental reforms that a country has to make on its way to 
membership, which are pushing the country's GDP forward8. 

According to pre-war calculations, if Ukraine became a member of the EU it would cover 
12.5% of the entire European Union and Ukrainians would account for 8.4% of its population. 

As part of the Eighth EU-Ukraine Association Council meeting in Brussels on  
05 September 2022, Ukraine and the EU signed five agreements at once, bringing Ukraine 
closer to EU membership and contributing to the Ukrainian state's sustainability in the war 
against Russia9. 

In particular, it concerns the following agreements: 
1. Agreement on Ukraine's participation in the EU Digital Europe programme (2021-

2027). This is part of the digital visa-free travel from the EU. The Digital Europe 
programme has a budget of EUR 7.5 billion to develop projects in five areas: 
 supercomputer; 

                                                 
7  The EU announced how much money they are ready to allocate to Ukraine in 2023, https://www.slovoidilo.ua/20-

22/10/21/novyna/finansy/yes-povidomyly-skilky-hroshej-hotovi-vydilyty-ukrayini-2023-roczi, access from 21.10.2022.  
8  К. Reshchuk, V. Landa, Candidate economies grow faster than EU members. What else does candidacy bring? Forbes 

infographic, https://forbes.ua/inside/ekonomika-krain-kandidativ-zrostae-shvidshe-nizh-chleniv-es-shcho-shche-dae-kandidat-
stvo-infografika-forbes-24062022-6796, [access 24.06.2022]. 

9  Ukraine and EU sign 5 agreements for European integration and countering Russian aggression – Shmygal, https://sus-
pilne.media/278480-ukraina-i-es-pidpisali-5-ugod-aki-nablizaut-ukrainu-do-vstupu-v-evrosouz-smigal/, [access 05.09.2022]. 
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 artificial intelligence; 
 cybersecurity; 
 digital skills; 
 ensuring the widespread use of digital technologies in the economy and society. 

2. Agreement on Ukraine's participation in the EU program for customs cooperation. 
Starting from 01 October 2022, Ukraine will have a visa-free regime with the EU. 
After signing the Agreement, Ukraine joins the Customs Cooperation Program with  
a budget of almost EUR 1 billion. This will improve the skills of Ukrainian customs 
officers, allow to participate in the development and use of European electronic 
systems. 
Agreement on Ukraine's participation in the EU's Fiscalis programme of cooperation 
in the tax sphere. The State Tax Service of Ukraine will now be able to exchange 
information with EU colleagues. It will be possible to use modern European IT 
systems in taxation. 

3. Agreement to provide Ukraine with EUR 500 million in budget support. The funds 
are earmarked and will be used to provide housing for internally displaced persons, as 
well as to support small farmers to continue and develop their businesses. 

4. Agreement by which the European Commission increases the grant budget for 
Ukraine by EUR 122 million. This will ensure the financing of priority projects for 
Ukraine and speed up their delivery, as grants can be provided directly to public 
authorities, local self-government units, and public organizations. 
The Ukrainian government notes that all five agreements with the EU are an important 

element of the two-year plan of integration into the European Union, as well as an 
extraordinary step of European solidarity with Ukraine in this war. 

What should be the EU strategy towards Ukraine 
American historian Timothy Snyder, who has studied Ukraine for 25 years and written six 
books about it, predicted the future of Ukraine as follows: “I have a strange idea that Ukraine is 
a European country, but even a little bit more. Everything that happens in Europe also happens 
in Ukraine, sometimes with more intensity. When I think about Ukraine in 2030, I would like 
to see a country which is definitely part of a big European project. Ukrainian cities are rebuilt, 
Europeans come there as tourists and entrepreneurs. I imagine a free circulation from Portugal 
to Dnipro or Kharkiv. I imagine a large space in which Europeans recognize that Ukrainians 
have taught them something, and the Ukrainian economy is integrated into the rest of Europe. I 
would like to see that”. 

The answer is simple and short: Ukraine should become a full member of the European 
Union in 2030. Until then Ukraine needs to rebuild itself completely after the war. 

Why is Ukraine's membership in the European Union and the rapid reconstruction of the 
post-war country critical to Europe itself? Because only under these conditions can Europe 
influence the transformation of our common European continent into an expanse of peace and 
security, and get rid of the threat of an authoritarian, fascist regime in the Kremlin forever. 
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With Ukraine gaining EU membership, the space for democracy and prosperity on the 
European continent will expand considerably, ultimately spurring an internal transformation in 
Russia and Belarus themselves. It is for these reasons that the European Union, and not just 
Ukraine, should strive for membership of the EU. 

Democracy in Europe must find a thirst for expansion and an expansion of freedom, for it 
is the only way to guarantee the preservation and multiplication of prosperity in Europe itself. 
Otherwise, decay, chaos and authoritarianism will come to that space, which in time will 
degenerate into fascism, and external threats to Europe itself will only worsen10. 

It is time for the European Union to change its philosophy regarding its neighbourhood 
and enlargement policy, because that is where the main geopolitical miscalculations of recent 
years lie. The EU should replace its philosophy of ‘geopolitical non-interference’ with one of 
‘geopolitical courage and enlargement’. 

The European neighbours are not resisting the enlargement of the European Union. On 
the contrary, they are most eager to become members of the EU. They themselves are fighting 
for that right and opportunity. Therefore, the enlargement strategy itself should be renamed 
from ‘the European Union accession process’ to ‘the European Union reunification process’, 
where both sides strive to unite because it is beneficial and there are common strategic 
interests. 

When Europe and Ukraine start looking for ‘reunification’ and not just ‘integration’ or 
candidate status, then Ukraine's membership in the EU will have the right geopolitical content. 
Then a real European ‘Strategy towards Ukraine’ - a reunification strategy – will emerge. But 
for such a European ‘Strategy on Ukraine’ to become a reality, more than just a philosophical 
approach will have to change. In the 1990s and 2000s, Europe was not afraid to enlarge. And it 
was not afraid to be itself: to spread the space of prosperity and the values of democracy until it 
embraced the whole European continent, because that was and still is the only guarantee of 
long-term security in Europe. 

As Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba said: “The best decision the European 
Union can make now is to take Ukraine as a member immediately. Just now to make Ukraine a 
full member of the EU. Historic times call for big and historic decisions that can fundamentally 
change the dynamics of events. This decision is just that”. 

The future Europe will not be able to overcome a new geopolitical crisis through the 
efforts of Ukraine alone. It will have to change its behavioural strategy itself. Therefore EU 
enlargement is a worthy response to today's challenges. Only in this way Europe can finally 
find itself! 

Conclusions 
The idea of European integration is a conscious and natural strategic choice of Ukrainian 
society, confirmed by many tests. European integration is Ukraine's main and unchanged 

                                                 
10  А. Kubilius, Working through the mistakes: why the EU should be keen to reunite with Ukraine, https://www.eurointegra-

tion.com.ua/articles/2022/06/24/7141953/, [access 24.06.2022]. 
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foreign policy priority, and the further development and deepening of Ukraine's relationship 
with the EU is based on political association and economic integration. 

The timing of Ukraine's accession to the EU is a matter of perspective, and depends on 
many factors. In particular, it depends on both the effectiveness of domestic reforms and 
transformation processes within the EU. But today we have every reason to assert that Ukraine 
has chosen a clear European vector of state development. 

The European Union made a historic decision on 23 June 2022, when it decided to grant 
Ukraine the status of a candidate for EU membership. The real aim is to complete negotiations 
on Ukraine's accession to the EU in 2027-2028 and expect to gain full membership in 2029. 

Ukraine's integration into the EU would have decisive geopolitical implications for 
Ukraine itself and for the European continent. 
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W OBLICZU NASILENIA KRYZYSÓW 

Streszczenie 
W opracowaniu podjęto problematykę dotyczącą refleksji nt. złożonego problemu 
zarządzania procesami w warunkach kryzysów. Podkreślono rolę procesu decyzyjnego  
w budowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego organizacji gospodarczych w odpowiedzi na 
wyzywania otoczenia. Dokonano diagnozy parametrów wynikowych gospodarowania 
osiągniętych przez wiodące firmy regionu Podkarpacia w początkowej fazie nakładania się 
kryzysów. 
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Abstract 
The study presents the issues of the complex problem of process management in crisis 
conditions. The role of the decision-making process in building the economic security of 
economic organizations in response to the challenges of the environment was 
emphasized. Diagnosis of the management result parameters achieved by the leading 
companies of the Podkarpacie region in the initial phase of overlapping crises was also 
made. 
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1  Dr inż., Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. 
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Wprowadzenie  
Dekadę wcześniej bezpieczeństwo ekonomiczne zapewniano w ramach gospodarki kraju, 
 a obecnie należy go budować w wymiarze poszczególnych organizacji. Bezpieczeństwo 
przedsiębiorstwa to budowanie pozycji rynkowej poprzez współprace z innymi podmiotami  
i instytucjami, aby być w stanie skutecznie dać odpór licznym zagrożeniom. To na ile fala 
kryzysów daną organizację zmienia, zależy od jej endogenicznej odporności na poszczególne 
procesy – dlatego pomiędzy nimi powinna być systematycznie budowana komunikacja  
w relacjach między ludźmi, rzeczami czy zjawiskami. 

W procesie tym pomaga zdrowy ogląd rzeczywistości, wyciąganie wniosków  
z przeszłości oraz dostrzeganie przyczyn i powiązań między zdarzeniami. W procesie 
przewidywania konieczna jest elastyczność działań. W obliczu kryzysów w procesie 
zarządzania należy rozpoznawać zjawiska nierozpoznane.  

Każda organizacja realizuje swój model biznesu. Refleksja sytuacyjna skłania często do 
operowania zmiennymi wchodzącymi w skład modelu tworząc połączenie strategicznej 
koncepcji zarządzania organizacją a także technologii i jej realizacji za pomocą łańcucha 
wartości pozwalającego na skuteczne wykorzystanie posiadanego potencjału. 

Celem opracowania jest ukazanie znaczenia i roli zarządzania procesami wobec 
zmienności uwarunkowań otoczenia zewnętrznego w tym nakładania się kryzysów  
– pandemicznego, surowcowego, energetycznego, migracyjnego, relacyjnego, inflacyjnego  
i innych. Ukazane treści pozwalają na korekty modeli biznesowych z zarządzania 
teraźniejszego w kierunku działań dostosowawczych i wyprzedzających budujących 
bezpieczeństwo ekonomiczne z wykorzystaniem kapitału ludzkiego przedsiębiorstw jako 
niematerialnego aktywu nieumożliwiającego rozważanie przyszłości w poszukiwaniu 
rozwiązań jak zmienić organizację w odpowiedzi na wyzwania niepewności otoczenia. 

Przedstawiono wyniki parametrów ekonomicznych stanowiących diagnozę wiodących 
przedsiębiorstw Podkarpacia wykonana przez ekspertów ekonomicznych regionu  
i zamieszczonych w rankingu Złota Setka. W opracowaniu zawarto dane odnoszące się do  
10 przedsiębiorstw w każdej z wybranych kategorii. Region Podkarpacia jest niezwykle 
reprezentatywnym przykładem przestrzeni gospodarczej, która dynamizuje procesy 
restrukturyzacyjne i zmniejsz dystans rozwojowy w relacji do innych regionów kraju2. 

Kryzysy jako wyzwania w procesie zarządzania 
organizacjami gospodarczymi 

Analiza zmian koniunktury wykazała, że kryzys COVID-19 był wydarzeniem bez precedensu 
dla całej Europy. Wszystkie kraje doświadczyły w wyniku pandemii gwałtownych zmian 
aktywności gospodarczej. Wyrażały się one w spadku wartości głównych wskaźników 
opisujących wyniki działalności gospodarczej: PKB, produkcji sprzedanej przemysłu  

                                                 
2  M. Smoleń, Procesy zmian rozwojowych w gospodarce regionu Podkarpacia, Warszawa 2009, s. 357. 
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i budownictwa, sprzedaży detalicznej, konsumpcji i inwestycji. Jeszcze głębsze załamanie 
odnotowano w przypadku zmiennych jakościowych, pozyskiwanych na podstawie badań 
koniunktury, barometrów i wskaźników odzwierciedlających nastroje podmiotów gospodar-
czych. Najbardziej dramatyczne zmiany w wyniku ograniczenia działalności gospodarczej 
można było zaobserwować w II kw. 2020 r.3. 

Odmienne realia życia w warunkach pandemii to także podstawa znajdowania nowych 
rozwiązań, które mogą wesprzeć zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej z uwzględnieniem 
ich różnorodnego charakteru. Powinny one przybierać formę innowacyjnych tarcz lokalnych, 
czyli innowacyjnych rozwiązań o charakterze kompleksowym, tworzących jednocześnie efekty 
synergiczne, obejmujących wsparcie ludności i sfery gospodarczej dzięki inicjatywom 
samorządu terytorialnego szczebla lokalnego oraz miejscowego biznesu. 

Zdaniem K. Obłója kryzys ma dwa oblicza. Pierwszym jest tło bardzo dobrego okresu 
ostatnich dwóch lat dla bardzo wielu firm. Ten dobry okres dla wielu producentów dóbr 
konsumpcyjnych i przemysłowych wyniknął z racji dużego popytu po pandemii i podwyżek 
cen przy braku presji płacowych. Więc po tym dobrym okresie nadchodzi okres bardzo trudny 
z racji domina rosnących kosztów zaopatrzenia, nośników energii, presji płacowych przy 
jednoczesnym spadku popytu. A drugie oblicze tego kryzysu to rosnące znaczenie trendów, 
które były widoczne już od lat – populizmu4, zmian klimatycznych, trudnego do kontroli  
i regulacji rozwoju technologii, potęgi mediów społecznościowych, zmian kulturowych oraz 
rosnących antagonizmów międzynarodowych, których jaskrawym wyrazem jest agresja Rosji 
na Ukrainę. Mamy więc czas niepokoju i fragmentaryzacji obrazu świata – układanka, która 
była jakoś dopasowana, rozsypuje się na naszych oczach i firmy będą musiały się do tego 
nowego porządku świata dostosować. Przedsiębiorstwo przygotowując strategię tworzy 
warunki do długoterminowego i zrównoważonego rozwoju określając przy tym wszystkie 
procesy niezbędne do uzyskania także efektu krótkoterminowego. Należy przy tym uwzględnić 
zasadę wariantowości, ciągłości, podejścia systemowego, zasadę twórczego działania, 
interdyscyplinarność, świadomość pracy z ryzykiem oraz zasadę koncentracji zasobów i zasadę 
wykorzystania czasu. Wizja jest sposobem generowania obrazu myślowego, której celem jest 
weryfikacja przyszłości z różnych punktów widzenia w jakim kierunku powinna zmierzać 
polityka zarządzania5. Czynniki oddziałujące na formę zarządzania i wybór jego metod 
powinny uwzględniać zarządzanie procesowe w którym poszczególne czynności traktuje się 
jak procesy, a równocześnie orientuje się na zarządzanie nimi. Zakłada identyfikowanie 
wszystkich procesów w przedsiębiorstwie, którymi zarządza się w sposób dynamiczny, gdyż 
mają ciągły charakter. Ponadto należy uwzględnić zarządzanie prewencyjne, korygujące, 
autonomiczne, koncepcyjne, twórcze, strategiczne, taktyczne i operacyjne6. 

                                                 
3  P. Wachowiak i inni, Raport SGH I Forum Ekonomicznego 2022, Warszawa 2022, s. 10. 
4  K. Obłój, Myśl strategicznie, Warszawa 2022, s. 10. 
5  S. Kassay, Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość, Kraków 2010, s. 273. 
6  S. Kassay, Zarządzanie. Liderzy i menedżerowie, Kraków 2020, s. 129.  
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Proces decyzyjny w budowaniu bezpieczeństwa 
ekonomicznego 

Zastosowanie odpowiednich narzędzi, które wspomagają podejmowanie decyzji, w znaczący 
sposób może się przyczyniać do tworzenia skutecznej strategii innowacyjności. Decyzje 
podejmowane w ramach zarządzania przedsiębiorstwem odnoszą się do procesów. Zarządzanie 
jest działaniem mającym na celu wybór jednego spośród wielu dostępnych rozwiązań. Bardziej 
skomplikowanym i wieloetapowym zagadnieniem jest proces decyzyjny. Obejmuje on 
identyfikację oraz sprecyzowanie natury sytuacji decyzyjnej, wyznaczenie możliwych 
rozwiązań, wybór najlepszego oraz zastosowanie go w praktyce7. Najogólniej procesy 
decyzyjne można scharakteryzować jako osiąganie zamierzonych efektów przez dokonanie 
trafnego wyboru drogi postępowania8. Procesy decyzyjne i sytuacje z nimi związane są 
nieodłącznym elementem każdej działalności człowieka. Procesy podejmowania decyzji 
samodzielnych umożliwiają dogłębne zrozumienie problemu oraz całego procesu, generując 
przy tym nową wiedzę9. Procesy decyzyjne, w których poszczególne kroki postępowania są 
ustalone, określa się jako procesy algorytmiczne. Procedura ich realizacji odpowiada 
funkcjonowaniu algorytmu, czyli opieraniu się na zbiorze zasad postępowania, określającym 
sposoby rozwikłania podjętego problemu podczas ściśle sprecyzowanej liczby podjętych 
kroków. W sytuacjach gdy problem nie jest możliwy do rozwiązania za pomocą 
algorytmowania, z powodzeniem wykorzystuje się metody heurystyczne, opierające się na 
sposobach myślenia twórczego w warunkach niepełnej informacji. Niezbędną cechą przy 
wykorzystywaniu tej metody jest umiejętność dostrzegania faktów oraz zachodzących między 
nimi relacji10. Złożoność procesów decyzyjnych niesie ze sobą wiele czynników 
warunkujących ich przebieg. Uwzględniając złożoność procesów decyzyjnych, pierwszym 
krokiem jest zdefiniowanie problemu, który można określić jako sytuację powodującą 
trudności, w której występują rozbieżności między stanem obecnym a oczekiwanym. 
Następnie konieczne jest ustalenie kryteriów podejmowania decyzji oraz jej oceny11. 

Określenie wagi poszczególnych kryteriów to etap w którym decydenci są zobligowani 
do ustalenia ważności poszczególnych wskaźników. Następnie niezbędne są określenie 
wariantów rozwiązań danego problemu oraz ich szczegółowa analiza ilościowa i jakościowa. 
Krok kolejny to wybór odpowiedniego wariantu decyzji oraz wdrażanie go w życie. 

Modelowanie procesów decyzyjnych jest zagadnieniem wieloetapowym, którego celem 
jest zbadanie wszystkich możliwych zależności występujących bądź mogących wystąpić  
w trakcie przebiegu procesu decyzyjnego. W trakcie realizacji strategii rozwoju należy 
skoncentrować się na maksymalizacji wykorzystania aktualnego potencjału instytucjonalnego, 
pozostawiając tworzenie nowych organizacji ew. inicjatywom prywatnym. Inteligentna 
                                                 
7  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2004, s. 282.  
8  J. Kisielnicki, Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, [w:] Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych,  

W. Abramowicz, A. Nowicki, M. Owoc (red.), Wrocław 2004, s. 32. 
9  N. Bolloju, M. Khalifa, E. Turban, Integrating Knowledge Management into Enterprise Environments for the Next Generation 

Decision Support, „Decision Support Systems” 2002, vol. 33, s. 165. 
10  J. Kisielnicki, Zarządzanie, jak zarządzać i być zarządzanym, Warszawa 2008, s. 63.  
11  E. Michalski, Zarządzanie. Podręcznik akademicki, Koszalin 2008, s. 88. 
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specjalizacja lotnictwo i kosmonautyka, pomimo obecnych kłopotów wywołanych pandemią, 
stanowi i powinna stanowić o wyjątkowości Podkarpacia i silnej pozycji konkurencyjnej  
w zakresie innowacji. 

Należy rozwijać stosowane dotychczas formy zachęcania i włączania podmiotów spoza 
klastra Dolina lotnicza oraz wzmacniać wspólne działania biznesu i regionalnej administracji  
w celu uzyskania odpowiedniego wsparcia dla całej branży z poziomu krajowego. 
Przygotowanie administracji regionu do intensywnych i ukierunkowanych na inteligentne 
specjalizacje poprzez: wsparcie instytucjonalne, w oparciu o przygotowanie do realizacji 
inicjatyw (projektów) opartych na idei współzarządzania, czyli z dużym wkładem 
interesariuszy w opracowanie samego pomysłu jak i zasad wsparcia, a także monitorowania 
postępów w realizacji. Należy wzmocnić efektywne oddziaływanie PFR na innowacyjność 
regionu, poprzez rozwój pełnionych przez tę instytucję kluczowych kierunków zmian12. 

Wraz z coraz silniejszą w warunkach współczesnej gospodarki światowej intensyfikacją 
procesów globalizacyjnych, mobilnością kapitału w skali międzynarodowej, internacjonali-
zacją działalności gospodarczej, wzrostem współpracy międzynarodowej w ramach globalnych 
łańcuchów wartości, zmianami struktury popytu światowego czy rewolucją przemysłu 4.0, 
którym towarzyszy postępująca dywergencja rozwojowa między krajami rozwiniętymi  
a rozwijającymi się, wyraźnie zmieniają się źródła przewag konkurencyjnych krajów. 

Coraz mniejszą rolę odgrywają dziś takie czynniki jak niskie koszty pracy czy też 
korzystne położenie geograficzne na rzecz wiedzy, innowacji oraz kapitału ludzkiego. 
Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, iż zakres oraz siła oddziaływania owych 
zmian zależne są od poziomu rozwoju kraju, w tym także funkcjonujących w nim 
przedsiębiorstw, jak również od stopnia ich umiędzynarodowienia, rozumianego jako szeroko 
rozumiana sieć powiązań instytucjonalnych, handlowych czy inwestycyjnych. 

Pod względem konkurencyjności kraju w aspekcie posiadanego kapitału ludzkiego 
niezwykle ważne są zmiany w zakresie jego jakości, zachodzące w dłuższej perspektywie czasu 
w odpowiedzi na prowadzoną politykę edukacyjną oraz zdrowotną. Polska okazała się liderem 
procesu poprawy jakości posiadanego kapitału ludzkiego, co należy ocenić jednoznacznie 
pozytywnie z punktu widzenia potencjału konkurencyjnego polskiej gospodarki13. 

Diagnoza parametrów wyników gospodarowania wiodących 
przedsiębiorstw regionu Podkarpacia 

Kształtowanie się wybranych parametrów stanowi wypadkową aktywności przedsiębiorstw  
w sferze zaopatrzenia surowcowego, działalności operacyjnej i dystrybucji wytworzonych 
produktów i usług. Każda organizacja gospodarcza realizuje swoją misję i aspirację, które  
w konfrontacji z dynamiką uwarunkowań egzogenicznych determinują ich kondycję  
i sprawność ekonomiczną. 
                                                 
12  W. Dziemianowicz, System innowacji w województwie podkarpackim, Warszawa, 2020, s. 10. 
13  A. Chłoń-Domińczak i inni, Raport SGH I Forum Ekonomicznego 2021, Warszawa 2021, s. 163. 
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Tab. 1. Stopa rentowności sprzedaży netto 10 firm Podkarpacia w 2020 r. 

Lp. Nazwa firmy Stopa rentowności 
sprzedaży (w %) 

1. OPTeam S.A. 424,3 
2. ASSECO South Eastern Europe S.A. 77,1 
3. KM Sp. z o.o. 77,1 
4. ASSECO Poland S.A. 26,6 
5. BIMEX-BOLLHOFF Sp. z o.o. 20,1 
6. DEVELOPRES Sp. z o.o. 12,5 
7. TW METALS Polska Sp. z o.o. 12,5 

8. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych 
KRUSZGEO S.A. 12,5 

9. Fabryka Armatur JAFAR S.A. 12,3 
10. Polskie Zakłady Lotniczne sp. z o.o. 12,2 

Źródło: Złota Setka przedsiębiorstw Podkarpacia, „Gazeta Nowiny”, Rzeszów 2021. 
 

W 2020 r. dla wielu firm pandemia stała się problemem ale dla niektórych otworzyły się 
nowe możliwości, a w niektórych branżach np. informatycznej miła miejsce koniunktura, 
której nie było w takim stopniu nawet przed kryzysem pandemicznym.  

 

Tab. 2. Lista 10 największych przedsiębiorstw Podkarpacia wg zysku netto w 2020 r. 

Lp. Nazwa firmy Zysk netto (w tys. zł) 

1. ASSECO Poland S.A. 265 600 
2. OPTeam S.A. 236 474 
3. Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. 148 415 
4. BorgWarner Poland Sp. z o.o. 142 471 
5. KM Sp. z o.o. 103 192 
6. HAMILTON SUNDSTRAND Poland Sp. z o.o. 95 575 
7. KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. 87 498 
8. BAUSCH HEALTH Poland Sp. z o.o. 86 244 
9. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. 68 392 

10. KRONOSPAN Mielec Sp. z o.o. 61 497 
Źródło: Złota Setka przedsiębiorstw Podkarpacia, „Gazeta Nowiny”, Rzeszów 2021. 
 

Tabela 1 ukazuje poziom rentowności sprzedaży netto firm które uplasowały się  
w 10 rankingu i które osiągnęły imponujące wzrosty tego miernika. Rentowność całej setki 
jednak spadła w 2020 r. z poziomu 6,57% do 4,60% – ale to dalej oznacza dobrą sytuację.  

Według parametru zysku netto w 2020 roku najbardziej zyskowna okazała się firma 
ASSECO Poland SA., to firma, która transferuje również zyski do kraju z rynków 
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zagranicznych. Kolejne miejsce w rankingu to również firma informatyczna. Na kolejnych 
miejscach ulokowały się firmy w większości z kapitałem zagranicznym. 

Nadmierna konsumpcja przy limitowanych zasobach jest niebezpieczna zarówno dla 
społeczeństwa jak i przedsiębiorstw. Postęp techniczny i wzrost produktywności są korzystne 
gdy zostały osiągnięte dzięki zrównoważonemu rozwojowi produkcji i usług przy ich 
równomiernym udziale.  

Planowanie rozwoju narzuca więc przedsiębiorstwom wymóg przygotowania strategii. W 
wyniku diagnozy i ekstrapolacji wcześniejszego rozwoju przedsiębiorstwa nabywają 
wyobrażenie o przyszłości.  

Zmiany w środowiskach biznesowych oraz pojawiające się kryzysy stawiają przed 
przedsiębiorstwami nowe wyzwania14. 
 

Tab. 3. Lista 10 największych przedsiębiorstw Podkarpacia wg zysku netto w 2021 r. 

Lp. Nazwa firmy Zysk netto  
(w tys. zł) 

1. PGE Obrót S.A. 487 842 
2. ASSCECO POLAND S.A. 320 900 
3. BorgWarner Poland Sp. z o.o. 244 542 
4. KRONOSPAN Mielec Sp. z o.o. 209 054 
5. ORLEN PALIWA sp. z o.o. 159 298 
6. POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZNE sp. z o.o.. 158 742 
7. SUPERIOR INDUSTRIES PRODUCTION POLAND sp. z o.o. 118 482 
8. BAUSCH HEALTH Poland Sp. z o.o. 115 404 
9. KM sp. z o.o. 103 190 
10. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA 100 371 

Źródło: Złota Setka przedsiębiorstw Podkarpacia, „Gazeta Nowiny”, Rzeszów 2022. 
 
Tab. 4. Przedsiębiorstwa Podkarpacia według dynamiki przychodów ze sprzedaży w 2020 r. 

Lp. Nazwa firmy Wzrost (2019=100%) 
1. Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. 191,86 
2. Huta STALOWA WOLA S.A. 129,96 
3. ASSECO Poland S.A. 123,76 
4. 123,18% 130,89 
5. PPUH STALBUD 121,27 
6. KM Sp. z o.o. 121,07 
7. VIDOK Sp. z o.o. 120,55 
8. Makarony Polskie S.A. 117,25 
9. ASSECO South Eastern Europe S.A. 116,84 
10. INŻYNIERIA Rzeszów S.A. 115,7 

                                                 
14  S. Kassay, Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość, Kraków 2010, s. 214. 
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Źródło: Złota Setka przedsiębiorstw Podkarpacia, „Gazeta Nowiny”, Rzeszów 2021. 
 

Liderem dziesiątki najzyskowniejszych firm Podkarpacia została PGE Obrót SA – 
największy sprzedawca energii w Polsce z blisko półmiliardowym zyskiem netto.  

Na uwagę zasługuje również firma KRONOSPAN Mielec gdzie nastąpił wzrost zysku  
o 240% i awans na 3 miejsce. Listę dziesiątki najzyskowniejszych opuściła Firma Oponiarska 
Dębica. Rok 2021 uwidacznia nadal dobrą kondycję finansową ASSECO Poland SA. 

Dynamika sprzedaży oraz wartość przychodów ze sprzedaży świadczą, że w badanym 
okresie dla wiodących firm rankingu nie było bariery popytu. W kategorii tej liderem rankingu 
jest firma Polskiej Grupy Zbrojeniowej – Zakłady Metalowe Dezamet. Kolejną pozycje  
ze znacząco niższym miernikiem zajmuje Huta Stalowa Wola – to przemysł maszynowy  
i zbrojeniowy. Dalsze miejsca należą do firm informatycznych i budowlanych. Wzrosty  
w relacji do roku poprzedniego są znacząco wysokie od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. 

 

Tab. 5. Przedsiębiorstwa Podkarpacia według dynamiki przychodów ze sprzedaży w 2021 r. 

Lp. Nazwa firmy Wzrost 
(2020=100%) 

1. POLIMARKY sp. z o.o. 207,66 
2. PPH ALKOR sp. j. 186,6 
3. MATAL-EXPRES sp. z o.o. 173,43 
4. ASSECO South Eastern Europe S.A 165,41 
5. LERG S.A. 164,3 
6. KRONOSPAN MIELEC sp. z o.o. 163,05 
7. SLOVRUR sp. z o.o. 162,98 
8. DEVELOPRES sp. z o.o. 153,00 
9. BISPOL sp. z o.o. 151,16 

10. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DREMEX sp. z o.o. 148,70 
Źródło: Złota Setka przedsiębiorstw Podkarpacia, „Gazeta Nowiny”, Rzeszów 2022. 
 

Tab. 6. Przedsiębiorstwa Podkarpacia według sprzedaży eksportowej w 2020 r. 

Lp. Nazwa firmy Sprzedaż eksportowa (w tys. zł) 
1. BorgWarner Poland Sp. z o.o. 2 082 492 
2. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. 1 635 473 
3. HAMILTON SUNDSTRAND Poland Sp. z o.o. 1 078 257 
4. Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. 1 023 609 
5. PRATT & WHITNEY Rzeszów S.A. 940 865 
6. BAUSCH HEALTH Poland Sp. z o.o. 915 961 
7. FEDERAL-MOGUL Gorzyce Sp. z o.o. 881 507 
8. KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. 607 058 
9. BURY Sp. z o.o. 592 596 

10. NOWY STYL Krosno Sp. z o.o. 589 130 
Źródło: Złota Setka przedsiębiorstw Podkarpacia, „Gazeta Nowiny”, Rzeszów 2021. 
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Liderem w tej kategorii jest przedsiębiorstwo POLIMARKY – wytwórca tworzyw 
sztucznych. Na drugim miejscu przedsiębiorstwo ALKOR zajmujące się zaopatrywaniem hut  
i odlewni w żelazostopy i metale nieżelazne – to przemyska firma, a trzecie miejsce 
rzeszowska firma METAL-EXPRES która zaopatruje gałęzie przemysłu w materiały hutnicze 
z miedzi, mosiądzu, brązu, aluminium i stali nierdzewnej. 

Pierwszą lokatę w tej kategorii osiągnęła firma której poziom sprzedaży z eksportu 
przekroczył 2 mld zł., to światowy lider w produkcji turbosprężarek. Kolejną pozycję 
tradycyjnie wysoką zajmuje firma Oponiarska Dębica S.A. Na uwagę zasługuje fakt (tab. 6), że 
kwota przychodów ze sprzedaży eksportowej dziesiątki rankingu przekroczyła 10 mld zł., co 
stanowiło 38% wartości eksportu ogółem podkarpackich przedsiębiorstw w 2020 r. 

Konserwatyzm struktury geograficznej i towarowej eksportu regionu Podkarpacia wiąże 
się z relatywnie niskim, choć poprawiającym się, poziomem zaawansowania technicznego,  
a więc i jakości oferowanych przez firmy wyrobów.  

Występuje przy tym istotna różnica między firmami z kapitałem zagranicznym, a firmami 
z kapitałem krajowym15. 
 

Tab. 7. Przedsiębiorstwa Podkarpacia według sprzedaży eksportowej w 2021 r. 

Lp. Nazwa firmy Sprzedaż eksportowa (w tys. zł) 

1. Borgwarner Poland Sp. z o.o. 2 675 071 
2. Firma Oponiarska Dębica S.A. 2 078 466 
3. Superior Industries Production Poland Sp. z o.o. 1 919 708 
4. Pratt & Whitney Rzeszów S.A. 1 216788 
5. Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. 1 028 828 
6. Bausch Health Poland Sp. z o.o. 925 804 
7. Hamilton Sundstrand Polska Sp. z o.o. 913 748 
8. Nowy Styl Krosno Sp. z o.o. 748 508 
9. Bury Sp. z o.o. 644 643 
10. Fenix Metals Sp. z o.o. 617 973 

Źródło: Złota Setka przedsiębiorstw Podkarpacia, „Gazeta Nowiny”, Rzeszów 2022. 
 

Parametr określający udział eksportu sprzedaży wiąże się z dwoma poprzednimi i ukazuje 
udział eksportu w przychodach ze sprzedaży województwa podkarpackiego i utrzymuje się na 
wyższym poziomie niż kształtuje się ten parametr średnio w kraju.  

Świadczy to o dobrej pozycji rynkowej tych firm na rynkach światowych a zjawisko to 
obserwowane jest już od kilku lat i tabela 7 ukazuje, że przedstawione firmy niemal w całości 
eksportują swoją produkcję wytworzoną. Produkty te mają swoją markę i wypracowaną 
pozycję rynkową z dużym potencjałem na przyszłość, szczególnie w obliczu pojawiających się 
kryzysów. 
 

                                                 
15  T. Grodecki i inni, Konkurencyjna Polska – jak awansować w światowej lidze gospodarczej, Kraków 2013, s. 42. 
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Tab. 8. Lista 10 największych przedsiębiorstw Podkarpacia wg udziału eksportu w sprzedaży w 2020 r. 

Lp. Nazwa firmy Udział sprzedaży eksportowej (w %) 

1. Borgwarner Poland Sp. z o.o. 99,97 
2. Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. 99,83 
3. Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. 99,12 
4. Bury Sp. z o.o. 96,70 
5. Remog Polska Sp. z o.o. 96,34 
6. Baltic Wood S.A. 92,54 
7. Firma Oponiarska Dębica S.A. 90,10 
8. Zakład Metalurgiczny Wsk Rzeszów Sp. z o.o. 89,52 
9. Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. 88,91 
10. Rauch Polska Sp. z o.o. 85,88 

Źródło: Złota Setka przedsiębiorstw Podkarpacia, „Gazeta Nowiny”, Rzeszów 2021. 
 

Uwzględniając kryterium udziału eksportu w sprzedaży w 2020 r. pierwsze miejsce  
w rankingu zajęła firma BORGWARNER POLAND, produkująca systemy zaawansowane  
w branży motoryzacyjnej. Druga lokata to firma lotnicza – producent podzespołów podwozi do 
samolotów. Kolejna firma w rankingu to również profil produkcji lotniczej. Tego typu 
podmioty dynamizują procesy innowacyjne. 

 

Tab. 9. Lista 10 największych przedsiębiorstw Podkarpacia wg udziału eksportu w sprzedaży w 2021 r. 

Lp. Nazwa firmy Udział sprzedaży eksportowej (w %) 

1. Borgwarner Poland Sp. z o.o. 99,91 
2. Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. 99,06 
3. Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. 98,82 
4. Borgwarner Rzeszów Sp. z o.o. 98,22 
5. Superior Industries Production Poland Sp. z o.o. 96,67 
6. Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. 92,88 
7. Baltic Wood S.A. 92,86 
8. Bury Sp. z o.o. 92,16 
9. Fenix Metals Sp. z o.o. 91,53 

10. Asseco South Eastern Europe S.A 90,65 
Źródło: Złota Setka przedsiębiorstw Podkarpacia, „Gazeta Nowiny”, Rzeszów 2022. 
 

Pierwsze trzy firmy wiodące w tej kategorii utrzymały miejsca z ubiegłego roku. Na liście 
10 pojawiło się pięć nowych firm z branży motoryzacyjnej, lotniczej oraz IT.  

Wysoka inno-wacyjność produktów wytwarzanych przez te firmy pozwala utrzymywać ich 
pozycję rynkową. 
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Tab. 10. Największe firmy Podkarpacia według poziomu zatrudnienia w 2020 r. 

Lp. Nazwa firmy 2020 2019 Zmiana (2019=100%) 

1. Pratt & Whitney Rzeszów S.A. 3 766 4 097 91,9 
2. Nowy Styl Krosno Sp. z o.o. 3 291 3 414 96,4 
3. Firma Oponiarska Dębica S.A. 2 963 3 109 95,3 
4. Sanok Rubber Company 2 311 2 413 95,8 
5. Asseco Poland S.A. 2 187 2 187 100 
6. Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. 1 914 2 077 92,2 
7. Bury Sp. z o.o. 1 887 2 012 93,8 
8. Kirchhoff Polska Sp. z o.o. 1 648 1 699 97,0 
9. Krosno Glass S.A. 859 1 606 bd 

10. Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. 1 604 1 633 98,2 
Źródło: Złota Setka przedsiębiorstw Podkarpacia, „Gazeta Nowiny”, Rzeszów 2021. 
 

Przed kryzysem pandemicznym większość firm zwiększało zatrudnienie, jedna rok 2020 
przyniósł zmiany w kształtowaniu się zatrudnienia. Podkreślić należy, że istotną rolę w tym 
czasie spełniały tarcze antykryzysowe, które uchroniły firmy przed masowymi zwolnieniami, 
ale groźba ta nadal ma miejsce, gdyż w drugiej połowie 2022 r. pojawia się obawa przed 
recesją. Tabela 10 i 11 ukazuje jeszcze stabilizację zatrudnienia jako pochodną wsparcia 
publicznego. Z ukazanych 10 firm tylko jedna utrzymała poziom zatrudnienia bez zmian, 
pozostałe odnotowały kilku procentowe spadki – średnio 4,7%. 
 

Tab. 11. Największe firmy Podkarpacia według poziomu zatrudnienia w 2021 r. 

Lp. Nazwa firmy 2020 2021 Zmiana 
(2020=100%) 

1 Pratt & Whitney Rzeszów S.A. 3 766 3562 94,6 
2 Nowy Styl Krosno Sp. z o.o. 3 291 3421 104,8 
3 Firma Oponiarska Dębica S.A. 2 963 3 016 101,1 
4 Superiol Industries Production Poland Sp. z o.o. 2805 2779 99,1 
5 Sanok Rubber Company 2 311 2 343 101,4 
6 Asseco Poland S.A. 2 187 2 187 100,0 
7 Bury Sp. z o.o. 1 887 1839 97,5 
8 Kirchhoff Polska Sp. z o.o. 1 648 1 699 96, 9 

9 Krosno Glass S.A. 859 1 628 101,4 

10 Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. 1 604 1 618 99,1 
Źródło: Złota Setka przedsiębiorstw Podkarpacia, „Gazeta Nowiny”, Rzeszów 2022. 
 

W 2021 r. następuje powolny spadek zatrudnienia. Głębokość tego spadku zahamowały 
tarcze wspierające przedsiębiorstwa w okresie pandemii. Tabela 11 ukazuje zmiany  
w zatrudnieniu i podkreślić należy, ze nie są one znaczące – to wahania do kilku procent,  
a w jednym przypadku zatrudnienie pozostało bez zmian. 
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Tab. 12. Kapitalizacja spółek giełdowych Podkarpacia w 2020 r. 

Lp. Nazwa firmy 
Kapitalizacja  

(w mln zł) 
30.XII.2020 

Kapitalizacja  
(w mln zł) 

30.XII.2019 
1. Asseco Poland S.A. (Rzeszów) 5 652,3 5 282,9 
2. Asseco South Eastern Europe S.A. (Rzeszów) 2 231,4 1 286,9 
3. Fabryka Farb I Lakierów Śnieżka S.A. (Lubzina) 1 122,9 1 034,6 
4. Firma Oponiarska Dębica S.A. 1 076,6 1 137,3 
5. Ml System S.A. Zaczernie 545,9 166,5 
6. Sanok Rubber Company S.A. 525,5 518,8 
7. Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. 145,8 130,2 
8. Polwax S.A. (Jasło) 126,1 33,0 
9. Opteam S.A. (Tajęcina) 118,9 72,6 

10. Makarony Polskie S.A. (Rzeszów) 52,7 44,7 
11. Pbs Finanse S.A. 3,1 1,8 

Źródło: Złota Setka przedsiębiorstw Podkarpacia, „Gazeta Nowiny”, Rzeszów 2021. 
 

Zdecydowanym liderem (tabela 12) była najbardziej wyceniona podkarpacka firma 
ASSECO POLAND S.A. z kapitalizacją ponad 5,6 mld zł. W 2020 r. na giełdzie nie pojawiła 
się nowa spółka z regionu – notowanych było 11 spółek. 

 

Tab. 13. Kapitalizacja spółek giełdowych Podkarpacia  

Lp. Nazwa firmy 
Kapitalizacja 

 (w mln zł)  
30.XII.2020 

Kapitalizacja  
(w mln zł)  
31.12.2021 

1.  ASSECO Poland S.A. (Rzeszów) 5 652,3 7175,4 
2.  ASSECO South Eastern Europe S.A. (Rzeszów) 2 231,4 2677,7 
3.  Firma Oponiarska DĘBICA S.A. 1 076,6 1021,4 
4.  Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. (Lubzina) 1 122,9 963,9 
5.  ML System S.A. Zaczernie 545,9 583,5 
6.  SANOK Rubber Company S.A. 525,5 443,5 
7.  Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. 145,8 207,8 
8.  OPTeam S.A.(Tajęcina) 118,9 98,3 
9.  POLWAX S.A. (Jasło) 126,1 83,1 
10.  Makarony Polskie S.A. (Rzeszów) 52,7 63,8 

Źródło: Złota Setka przedsiębiorstw Podkarpacia, „Gazeta Nowiny”, Rzeszów 2022. 
 

Największa firma regionu notowana na GPW to ASSECO POLAND SA, a koniec 2021 r. 
wartość rynkowa spółki przekroczyła 7 mld zł i wzrosła do roku ubiegłego o 1,5 mld zł. tj. około 
27%. Kolejna pozycję zajęła również firma informatyczna a trzecią firma Oponiarska Dębica.  
Na podkreślenie zasługuje różnica poziomu kapitalizacji (tabela 13) pomiędzy pierwszymi 
trzema firmami a pozostałymi. 
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Tab. 14. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw Podkarpacia w 2021 r. 

Lp. Nazwa firmy 
Nakłady 

inwestycyjne  
(w mln zł) 

1.  Firma Oponiarska Dębica S.A. 100,2 

2.  SUPERIOR INDUSTRIES PRODUCTION POLAND sp. z o.o. 93,6 

3.  BORGWARNER RZESZÓW sp. z o.o. 65,0 

4.  PRATT WHITNEY RZESZÓW S.A. 43,1 

5.  SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS POLAND 43,0 

6.  MTU Areo ENGINES POLSKA SP. z o.o. 40,4 

7.  KRONOSPAN MIELEC sp. z o.o. 39,8 

8.  Kirchhoff Polska Sp. z o.o. 31,6 

9.  O-I POLAND S.A. 32,8 

10.  SANOK RUBBER COMPANY S.A. 25,2 

Źródło: Złota Setka przedsiębiorstw Podkarpacia, „Gazeta Nowiny”, Rzeszów 2022. 
 

W 2021 r. nakłady inwestycyjne podkarpackich firm wyniosły 3,5 mld zł. Tabela 14 
prezentuje wykaz firm które w regionie inwestowały najwięcej, a pierwsza w rankingu Firma 
Oponiarska Dębica za ponad 100 mln zł. Pierwsze trzy firmy tego zestawienia mają dobrze 
ugruntowaną pozycje rynkową i współpracują ze światowymi koncernami motoryzacyjnymi. 

Innowacyjne tarcze lokalne powinny zapewniać kompleksowe i synergiczne efekty 
płynące z wdrażania innowacji, które rozchodzą się jak fale, o największej intensywności  
w środowisku lokalnym (teoria falowa). Są oparte na kontaktach nie tylko rzeczywistych,  
ale i wirtualnych (teoria infekcji) oraz nasilają się w pobliżu źródła innowacji, które powinno 
znajdować się wewnątrz środowiska lokalnego, tworzonego przez gminę lub powiat. 

Zgodnie z tymi założeniami efektem dyfuzji innowacji powinny być rozwiązania 
kompleksowe i dostosowane do potrzeb społeczności lokalnej.  

Mogą one wynikać z działań zarówno oddolnych, zgłaszanych przez ludność, grupy 
społeczne czy miejscowy biznes, jak i inspirowanych przez urząd miasta lub gminy w ramach 
realizacji zadań własnych, powierzonych na podstawie porozumień oraz zleconych przez 
administrację rządową16. 

Podsumowanie 
Sztuka zarządzania procesami to umiejętność rozwiązywania problemów, które generowane są 
intensywniej w sytuacji braku stabilizacji. Aktualnie ważne jest umieszczanie zdarzeń  
w kontekście, a problem często nie tkwi w sytuacji, ale w sposobie jej przedstawienia.  

                                                 
16  A. Chłoń-Domińczak i inni, Raport…, s. 231. 
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Tu potrzebna jest głęboka i obiektywna analiza, nie jest to zadanie dla pojedynczego 
menadżera, gdyż tu przebiega wiele procesów. 

Proces to zjawisko budowania czegoś nowego oraz odkrywanie nowych często wcześniej 
nieznanych możliwości w oparciu o realizm ekonomiczny i organizacyjny identyfikujący 
ograniczenia i bariery. W procesie pewne elementy trzeba odtwarzać od których np. wcześniej 
odstąpiono unikając uzależnienia np. od dostawcy surowców. 

Bezpieczeństwo ekonomicznej każdej organizacji powinno mieć priorytet. Kiedy rynek 
zawodzi w obliczu zagrożeń bardziej potrzebna jest interwencja widzialnej ręki państwa. 
Istotne znaczenie mają tu obowiązujące regulacje. W biznesie wchodzi się w nieznane,  
a z zasobów które trwale służą przedsiębiorstwom tj. rzeczowych środków trwałych czy 
finansowych najważniejsze są wartości niematerialne i prawne, które dają odpowiedź jak 
dokonać przełomu w biznesie, skutecznie pokonując trudności z którymi dotychczas 
zarządzający się jeszcze nie spotkali. Trzeba przygotować się na trudny okres związany  
z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie, inflacją czy groźba pojawienia się recesji. 
Inwestując trzeba zachować ostrożność, a pomysły i projekty wyznaczają trendy i kierunki 
zmian w przedsiębiorstwie kształtując ramy strategii gospodarki. 

W obliczu wielu niewiadomych potrzebne jest wykorzystanie potencjału intelektualnego 
każdej organizacji. Budowanie strategii w warunkach ryzyka wymaga wieloaspektowego 
spojrzenia z wykorzystaniem zróżnicowania kompetencji pracowników w celu sprostania 
wyzwaniom. Kończący się rok 2022 to czas kiedy trzeba podjąć aktywny dialog z Komisją 
Europejską w celu uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy. 
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Katarzyna Kozieł1 

EKONOMIA SPOŁECZNA JAKO ODPOWIEDŹ NA KRYZYS 
BEZROBOCIA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 

Streszczenie 
Ekonomia społeczna jest działaniem z pogranicza gospodarki i sektora pozarządowego, 
której głównym celem jest reintegracja zawodowa i społeczna osób znajdujących się  
w trudnej sytuacji, w tym osób z niepełnosprawnością, osób uzależnionych, długotrwale 
bezrobotnych. Poprzez kompleksowe wsparcie stwarza warunki do samodzielności, 
podjęcia zatrudnienia oraz świadczenia usług, które pozwalają jednostce na wzrost 
poczucia sprawczości, poprawnego funkcjonowania społecznego, niwelują proces 
deprywacji potrzeb. Jest to działanie wspólne jednostek samorządu terytorialnego, sektora 
pozarządowego, otwartego rynku pracy, gdzie społeczność lokalna świadczy usługi na 
rzecz siebie samej, tj. innych przedstawicieli społeczności lokalnej. Ekonomia społeczna, 
kierując swoje działania poprzez niwelowanie przyczyn a nie tylko naprawę skutków,  
w sposób niezwykle szeroki oddziałuje nie tylko na poprawę jakości życia jednostki 
dotkniętej wykluczeniem, również na osoby z bliskiego otoczenia, rodziny, odciąża system 
wsparcia socjalnego. Zmiany zachodzące w społeczeństwie powodują pojawienie się 
kolejnych grup, które mogą być zagrożone marginalizacją społeczną, konieczna zatem 
staje się ich obserwacja i wprowadzanie działań zaradczych. Realizacja usług społecznych  
w sposób istotny wpływa na jakość życia mieszkańców.  
 
Słowa kluczowe:  
ekonomia społeczna, wykluczenie społeczne, marginalizacja, usługi społeczne 
 

SOCIAL ECONOMY AS THE ANSWER TO THE CRISIS  
OF UNEMPLOYMENT AND SOCIAL EXCLUSION  

Summary 
The social economy is an activity on the border of the economy and the non-governmental 
sector, whose main objective is professional and social reintegration of people in a difficult 
situation, including people with disabilities, addicts, and long-term unemployed. Through 
comprehensive support, it creates conditions for independence, employment and the 
provision of services that allow the individual to increase the sense of agency, proper 
social functioning, eliminate the process of deprivation of needs. It is a joint action of local 

                                                 
1  Mgr, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. 



Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach 

122 

government units, the non-governmental sector, and the open labor market, where the 
local community provides services to itself, i.e. to other representatives of the local 
community. The social economy, directing its activities by eliminating the causes and not 
only by repairing the effects, has an extremely wide impact not only on improving  
the quality of life of an individual affected by exclusion, but also on people from the close 
environment, family, and relieves the social support system. Changes taking place in 
society result in the emergence of new groups that may be at risk of social marginalization, 
so it becomes necessary to observe them and introduce preventive measures.  
The implementation of social services significantly affects the quality of life of residents. 
 
Keywords:  
social economy, social exclusion, marginalization, social services 
 
 

Wprowadzenie 
Zmiany społeczne mające miejsce w Polsce pod koniec XX wieku (transformacja ustrojowa, 
prywatyzacja rynku, dynamiczne zmiany na rynku pracy związane z ogólnoświatowymi 
zmianami gospodarczymi) spowodowały wzrost bezrobocia rejestrowanego, pogłębiło również 
różnice społeczne i dostępność do dóbr i usług. System wsparcia osób definiowanych jako 
zagrożone wykluczeniem społecznym nie był jednak wystarczającym, aby poradzić sobie  
psychoaktywnych czy funkcjonujących z ograniczeniami poznawczymi. Zmieniający się rynek 
usług jak również dostępność środków, w szczególności pochodzących z Unii Europejskiej, 
otworzyły u schyłku nowego tysiąclecia inny obszar wsparcia, jakim jest ekonomia społeczna. 
Przez ekonomię społeczną należy rozumieć działalność podmiotów ekonomii społecznej  
na rzecz społeczności lokalnej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej, tworzenia 
miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz świadczenia usług 
społecznych, realizowaną w formie działalności gospodarczej, działalności pożytku 
publicznego i innej działalności o charakterze odpłatnym2. Kluczową funkcją ekonomii 
społecznej staje się być inkluzja społeczna, która jest głównym, istotniejszym niż ekonomiczny 
czynnik funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna jest zatem 
sektorem nie tylko przyczyniającym się do tworzenia miejsc pracy, ale w szczególności do 
pełnienia funkcji resocjalizacyjnej i włączającej w pełne uczestnictwo w życiu społecznym 
jego uczestników. Są osoby wymagające zwiększonego wsparcia, zindywidualizowanego 
podejścia pozwalającego na adaptację do warunków zawodowych, w pierwszej kolejności 
rozwiązując problemy związane z własnym funkcjonowanie w społeczeństwie poprzez np. 
uczestnictwo w terapii uzależnień, podniesienie niskich kwalifikacji zawodowych, wzbudzenie 
poczucia odpowiedzialności. Poprawa jakości życia zarówno dawców jak i biorców usług ma 
nastąpić w możliwie każdym aspekcie życia. 

                                                 
2  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, Dz.U. 2022, poz. 1812. 
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Wykluczenie społeczne  
Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem obecnym w społeczeństwach od stuleci, przy czym jest 
niezwykle dynamiczne i wynikające częstokroć z procesów zmian, jakich społeczeństwo 
doświadcza. Pojęcie niejednoznaczne, znajdujące się w kręgu zainteresowań wielu dyscyplin. 
W ujęciu socjologicznym wykluczenie jest rozumiane jako niemożliwość bycia uczestnikiem 
ważnych aspektów życia społecznego, zwłaszcza gospodarczego, politycznego lub 
kulturowego3. Wykluczenie społeczne to sytuacja w której człowiek, będąc członkiem 
społeczeństwa, nie może normalnie, na przeciętnym poziomie uczestniczyć w działaniach 
obywateli tego społeczeństwa, przy czym ograniczenie to nie wynika z jej wewnętrznych 
przekonań, ale występują czynniki niezależne od osoby lub takie, których samodzielnie nie jest 
w stanie zmienić. Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem wielowymiarowym oznaczającym 
niemożność uczestnictwa w poszczególnych obszarach życia w wyniku braku dostępu do 
zasobów, dóbr i instytucji, ograniczenia praw społecznych oraz deprywacji potrzeb. Przez 
ostatnie lata wykluczenie społeczne definiowane było najczęściej przez pryzmat bezrobocia, 
bezdomności, patologii związanych z uzależnieniem od środków psychoaktywnych, 
nieporadności życiowej (tzw. wyuczonej bezradności). Wykluczenie społeczne bardzo często 
występuje w korelacji z ubóstwem materialnym. Biorąc pod uwagę przyczyny powstawania 
wykluczenia społecznego, ubóstwo materialne znajduje się na pierwszym miejscu, natomiast 
do pozostałych czynników należą: 
 niekorzystne procesy o charakterze społecznym i gospodarczym, 
 brak wykształcenia na poziomie umożliwiającym posiadanie odpowiedniej pozycji 

społecznej, ale przede wszystkim dostatecznych kwalifikacji pozwalających na 
podjęcie pracy, 

 brak dostępu do odpowiednich instytucji pozwalających na wyposażenie w kapitał 
życiowy, jego rozwój i pomnażanie, czego przyczyną jest niedorozwój tych instytucji 
spowodowany deficytem priorytetów, niedoborem środków publicznych czy niską 
efektywnością funkcjonowania, 

 posiadanie cech utrudniających korzystanie z powszechnych zasobów społecznych ze 
względu na niepełnosprawność, uzależnienie, długotrwałą chorobę czy posiadanie 
innych cech indywidualnych, 

 niszczące działania innych osób, np. przemoc, szantaż, 
 dyskryminacja o różnym podłożu, która wyłoniła się w wyniku niewłaściwego 

funkcjonowania ustawodawstwa, jak również uprzedzeń i stereotypów4. 
Zmiany społeczne dotykające społeczeństwo europejskie, w szczególności w dobie 

geriatyzacji społeczeństwa oraz dynamicznych zmian związanych z cyfryzacją wskazują,  
że nawet osoby wysoko funkcjonujące w społeczeństwie (w standardowym jego ujęciu) mogą 
znaleźć się w kręgu zagrożonych wykluczeniem z pełnego uczestnictwa w życiu społecznym  
i obywatelskim. Z wielu przyczyn, zarówno środowiskowych jak i indywidualnych, jednostka 
                                                 
3  B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii. Warszawa 2003. 
4  L. Frąckiewicz, Wykluczenie społeczne w skali makro i mikroregionalnej, [w:] Wykluczenie społeczne, L. Frąckiewicz (red.), 

Katowice 2005, s. 11. 
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nie jest w stanie odnaleźć się w społeczeństwie podlegającemu ciągłym zmianom,  
a uczestnictwo w otwartym rynku pracy jest skazane na porażkę ze względu na np. 
niewystarczające kwalifikacje, utrudnienia organizacyjne, niemożność godzenia ról zawodo-
wych i rodzinnych, deficyty w aspektach związanych z utrzymaniem zatrudnienia. Patrząc  
z sposób szeroki na pojęcie wykluczenia społecznego można wyróżnić także czynniki  
o charakterze permanentnym (np. niepełnosprawność, deficyty poznawcze, ograniczenia 
percepcyjne wynikające z zaburzeń rozwojowych), a także przejściowym (np. konieczność 
opieki nad osobą zależną, która uniemożliwia pełne uczestnictwo w życiu zawodowym  
w wymiarze pełnego etatu). Nie bez znaczenia stają się być czynniki, które w szczególności  
w małych miejscowościach potęgują wykluczenie. Mieszkańcy obszarów wiejskich są  
w większym stopniu narażeni na czynniki powodujące wykluczenie społeczne. Należą do nich 
utrudniony dostęp do Internetu, wykluczenie komunikacyjne, hermetyczny rynek pracy i brak 
otwarcia na nowe formy zatrudnienia czy świadczenia usług. Ze względu na ogromną falę 
uchodźców spowodowana agresją Rosji na Ukrainę, problemem umacniającym wykluczenie 
stają się również bariery związane z językiem, w szczególności językiem specjalistycznym. 
Środowiska miejskie stanowią w sposób naturalny większy rynek potrzeb i zbytu wszelakich 
usług i dóbr, jednak na obszarach wiejskich, pomimo ogromu działań rewitalizacyjnych, 
społeczność jest dużo bardziej spolaryzowana i narażona na niekorzystne położenie, które 
wymaga większych nakładów w procesie zmiany.  

Zjawisko wykluczenia społecznego ze względu na jego obszary kategoryzowane jest  
w zakresie5:  
 władzy i decyzyjności,  
 ilości praw i obowiązków,  
 możliwości edukacyjnych,  
 dyskryminacji prawnej,  
 możliwości wyboru i ograniczeń, 
 stygmatyzacji społecznej. 

Obszary te wskazują, że w ich ramach dochodzi do łamania podstawowych przywilejów, 
kierowanych do wszystkich grup społecznych: brak dostępu do swobodnego podejmowania 
decyzji (a przez to brak dostępu do władzy), zmniejszenie swobód, zaniżenie zarobków  
(co prowadzi do jeszcze większej polaryzacji społecznej), brak dostępu do możliwości 
edukacyjnych dla dzieci z uboższych rodzin6. Wszystko to pokazuje, że osoby znajdujące się w 
trudnym położeniu bardzo często mają równocześnie problem z wolnością wyboru, pracą, 
nauką, środkami na utrzymanie. Wśród wielu determinantów wykluczenia najbardziej 
sztandarową sferą jest obszar zatrudnienia i dochodów warunkujących utrzymanie. To one 
określają przynależność społeczną jednostek. Im większe występują trudności z uzyskaniem 
środków utrzymania, tym większe są problemy z zaspokajaniem podstawowych potrzeb. 
Prowadzi to do frustracji i alienacji oraz osłabienia więzi społecznych, z drugiej zaś strony 
liczne badania wskazują na szczególne zagrożenie alkoholizmem, uzależnieniem od innych 
                                                 
5  F. Mahler, Marginality and Maldevelopment, [w:] Insights into Maldevelopment, J. Danecki (red.), Warszawa 1993, s. 193. 
6  A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1996, s. 62. 
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substancji zmieniających świadomość, zachowań agresywnych. Rozważając ten problem, 
koniecznym jest wspomnienie o ubóstwie, które w znaczny sposób ogranicza możliwości 
funkcjonowania grup defaworyzowanych. Nakładanie się na siebie kilku warstw wykluczenia, 
bez wdrożonych środków zaradczych, może generować nieodwracalne wręcz zmiany i straty 
społeczne w jednostkach i całych środowiskach. Wykluczenie społeczne w swej 
najpowszechniejszej formie, tj. związanej z bezrobociem czy uzależnieniem od substancji 
psychoaktywnych, stanowi ogromne obciążenie nie tylko dla jednostki, która tego wykluczenia 
doświadcza oraz członków najbliższego otoczenia i rodziny. Jest to również obciążenie dla 
samorządu terytorialnego, jednostek pomocowych czy organizacji pozarządowych, które  
w istocie swego funkcjonowania mają wspierać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji 
życiowej. Wsparcie kierowane przez ośrodki pomocy społecznej czy urzędy pracy często jest 
równoznaczne ze wsparciem finansowym. Pomaga to w sposób doraźny poprzez zapewnienie 
minimum egzystencjalnego, jednak nie stanowi rozwiązania problemu w swej istocie. Nie jest 
to negacja podejmowanych systemowo działań. Chcąc zredukować dalszy negatywny wpływ 
na jednostkę i jej najbliższe otoczenie niezbędna są działania zaradcze, naprawcze, sięgające 
istoty problemu oraz włączające w zmianę środowisko, w którym częstokroć tkwi geneza 
sytuacji trudnej. Oddziaływanie mające na celu niwelowanie skutków występujących już 
negatywnych zjawisk społecznych i zapobieganie ich poszerzaniu się staje się być kluczowym 
dla zachowania prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. 

Ekonomia społeczna 
Ekonomia społeczna jest sferą życia społeczno-gospodarczego powstającą na pograniczu 
sektora przedsiębiorczości oraz sektora pozarządowego reprezentowanego przez 
stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne (sektora niedziałającego w celu 
maksymalizacji zysku, przeznaczającego go na reintegrację społeczną). Jest to obszar 
aktywności obywatelskiej i społecznej, która przez działalność gospodarczą i działalność 
pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych, rozwojowi 
społeczności lokalnej. Podmioty ekonomii społecznej stwarzają szansę powrotu na rynek pracy 
oraz rynek szeroko pojętych aktywności obywatelskich, w tym korzystania z dóbr i usług, 
osobom z grup marginalizowanych. Zaznaczyć należy fakt, że obraz ekonomii społecznej  
w Polsce w sposób niezwykle istotny zmienił się na przestrzeni ostatnich 20 lat – sektor 
pozarządowy nie jest już traktowany jedynie jako organizacje świadczące działalność 
charytatywną, opartą na prowadzeniu zbiórek publicznych. Obecnie sektor pozarządowy 
odpowiadający w największy sposób za kształt ekonomii społecznej w Polsce odpowiedzialny 
jest za wdrażanie realizacji usług społecznych, ekonomizację podmiotów oraz świadczenie 
wysokiej jakości usług społecznych.  

W sferze ekonomii społecznej działają podmioty ekonomii społecznej obejmujące pięć 
głównych grup: 
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 Przedsiębiorstwa społeczne, będące fundamentem ekonomii społecznej; 
 Podmioty reintegracyjne, służące reintegracji społecznej i zawodowej osób zagro-

żonych wykluczeniem społecznym, tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej; 

 Podmioty działające w sferze pożytku publicznego, które prowadzą działalność 
ekonomiczną, zatrudniają pracowników, choć ich działanie nie jest oparte na ryzyku 
ekonomicznym. Są to organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną  
i nieodpłatną pożytku publicznego;  

 Podmioty sfery gospodarczej, które tworzone były jednak w związku z realizacją celu 
społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją 
bytu działalności komercyjnej; 

 Osobną grupą, która stanowi obszar ekonomii społecznej, są pojawiające się coraz 
częściej inicjatywy o charakterze nieformalnym7.  
Sektor pozarządowy w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat (nazwane działania 

związane z wdrażaniem rozwiązań ekonomii społecznej można w ten sposób określać od 
momentu przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku) przeszedł ogromną transformację, 
zarówno pod kątem organizacyjnym, legislacyjnym oraz finansowym. Na początku lat 
dwutysięcznych sektor pozarządowy w Polsce (najliczniej reprezentowany przez fundacje oraz 
stowarzyszenia) najczęściej opierał się na wolontarystycznej działalności charytatywnej, 
opiekuńczej, animacji czasu wolnego. Z czasem pojawiało się coraz więcej środków 
zewnętrznych w postaci dotacji oraz grantów, dzięki którym możliwe były do realizacji 
projekty społeczne, infrastrukturalne, cyfryzacyjne. W pewnym momencie jednym  
z kluczowych wyzwań sektora stała się jego ekonomizacja, a tym samym zmiana paradygmatu 
postrzegania sektora przez opinię publiczną, podmioty biznesowe, jednostki samorządu 
terytorialnego. Zaczęto definiować zasoby, jakimi dysponują organizacje oraz kategoryzować 
usługi, które są potrzebne w lokalnej społeczności. Ekonomizacja sektora jest procesem 
długotrwałym, który podlega ciągłym zmianom, jest narażony na wiele ryzyk występujących  
w gospodarce. Obecnie, poza grupa organizacji prowadzących działalność o ściśle 
charytatywnym charakterze, oferowany jest wysoki jakościowo produkt lub usługa, który jest 
konkurencyjny dla rynku komercyjnego. Coraz powszechniej funkcjonującym narzędziem 
wsparcia dla towarów i usług realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej, w tym 
podmioty o charakterze reintegracyjnym, jest obligatoryjne stosowanie w sektorze publicznym 
tzw. klauzul społecznych oraz aspektów społecznych, pozwalających priorytetowo korzystać  
z oferty podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych. Jest to realne 
wsparcie dla podmiotów, które zatrudniają osoby z grup tzw. defaworyzowanych, tym samym 
odciążając lokalne organizacje i jednostki o charakterze pomocowym. 

Przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej, niezależnie od formy 
prawnej, opierając się na zapisach zawartych w statutach tych podmiotów, mogą pełnić 
różnorodne funkcje: 

                                                 
7  Za: Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej. 
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 Integracja w ramach rynku pracy i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu –
nabywanie kompetencji w dziedzinie działań prozatrudnieniowych, wyzwalających taką 
formę aktywności. Mogą one przybierać różnorodne formy aktywizacji. Dla wszystkich 
podmiotów celem jest albo podniesienie szans na rynku pracy (informacje, szkolenia, 
doradztwo aż po zaawansowane i spersonalizowane formy wsparcia, takie jak job 
coaching) albo faktyczne zatrudnienie osób w formach tymczasowych lub stałych.  
W Polsce ciągle istnieją liczne grupy osób, które nie są w stanie samodzielnie odnaleźć 
się na otwartym rynku pracy, jednak przy wszechstronnym wsparciu, w tym 
psychologicznym oraz doradców zawodowych, są w stanie w sposób skuteczny 
funkcjonować i utrzymać zatrudnienie. Osoby defaworyzowane, których grono jest 
niezwykle szerokie i wrażliwe zarazem na zmiany zachodzące w społeczeństwie, 
wymagają częstokroć wzmożonego wsparcia związanego z funkcjonowanie 
okołozawodowym, nie chodzi bowiem o tylko techniczne pojęcie specyfiki miejsca 
pracy, ale funkcjonowanie w poczuciu odpowiedzialności zawodowej, etosu 
zawodowego, przyjmowania i pełnienia nowych ról społecznych, nawet po raz pierwszy 
w życiu; 

 Dostarczanie usług publicznych – przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii 
społecznej działają w wielu sektorach, jednak najliczniejsza grupa to sektor usług. Są to 
usługi skierowane na otwarty rynek pracy, usługi wzajemne ale także usługi  
o charakterze publicznym. Wśród usług o charakterze publicznym wyróżnić można 
usługi pożytku publicznego, takie jak np. usługi edukacyjne, opiekuńcze oraz usługi 
użyteczności publicznej dot. np. utrzymania zieleni miejskiej i innych prac 
porządkowych dotyczących mienia publicznego. Dodatkowo nastąpiła redefinicja usług, 
wprowadzone zostało i legislacyjnie umocowane pojęcie usług społecznych, które 
stanowią odpowiedź na zmiany społeczne i odejście od biernych form pomocy; 

 Usługi o charakterze wzajemnym – ekonomia społeczna i solidarna to podstawy 
ekonomii społecznej. Wzajemność to kompetencja przedsiębiorstw społecznych  
i podmiotów ekonomii społecznej, poprzez szerokie oddziaływanie społeczne generuje 
wartość dodaną przedsięwzięcia i prowadzi do maksymalizacji zysku społecznego, 
zacieśniania relacji międzyludzkich, wzmocnienia kapitału społeczności lokalnej,  
w sposób niezwykle istotny w dobie postcovidowej; 

 Usługi na otwartym rynku pracy – realizowane w szczególności przez tradycyjne 
spółdzielnie, w tym spółdzielnie socjalne oraz niektóre organizacje pozarządowe, 
fundacje, zakłady aktywności zawodowej. Przedsiębiorstwa te dostarczają swoje usługi 
dając jednocześnie pracę osobom, które z różnych względów (niepełnosprawność, 
długotrwałe bezrobocie, deficyty percepcyjne, zaburzenia funkcjonowania o podłożu 
psychiatrycznym) są dyskryminowane na otwartym rynku pracy, mają trudność  
w znalezieniu oraz utrzymaniu zatrudnienia. Osoby te wymagają szerokiego wsparcia, 
często dostosowania warunków zatrudnienia do realnych możliwości, np. skrócony 
wymiar zatrudnienia, elastyczność zatrudnienia umożliwiająca godzenie np. aktywności 
zawodowej z uczestnictwem w terapii, wsparcie instruktorskie. Wśród takich usług 
można wymienić m. in. usługi remontowo – budowlane, turystyczne, hotelarskie, 
gastronomiczne, porządkowe; 
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 Dostarczanie dóbr publicznych i rozwój wspólnot lokalnych – to takie zagadnienia,  
z których korzysta ogół społeczeństwa, m. in. działania w sferze ochrony środowiska 
(ekologii), ochrony lokalnych tradycji i tożsamości kulturowej, bezpieczeństwa 
publicznego, ochrony zabytków i materialnych dóbr kultury. Przedsiębiorstwa społeczne 
oraz podmioty ekonomii społecznej posiadają w tym zakresie szczególne kompetencje, 
gdyż ich geneza to w dużej mierze oddolne inicjatywy skupione wokół idei ważnych dla 
lokalnej społeczności, zarówno o charakterze materialnym jak i pozamaterialnym. 
Wartość takich przedsięwzięć jest liczona efektami odczuwalnymi przez społeczność 
lokalną, często mając charakter pozafinansowy, jednak w sposób trwały odnoszący się 
do idei, wartości, tożsamości lokalnych społeczności; 

 Działalność handlowa i produkcyjna – podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębior-
stwa społeczne środki na realizację celów statutowych mogą pozyskiwać poprzez 
wytwarzane produkty lub pośredniczenie w ich redystrybucji. Ze względu na specyfikę 
personelu podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych, który 
niejednokrotnie jest personelem przejawiającym deficyty poznawcze, percepcyjne, 
wykazuje się niepełnosprawnością ruchową lub intelektualną, a także mając na 
względzie terapeutyczne walory prac związanych z dużym zaangażowaniem np. małej 
motoryki, wymagających absolutnej koncentracji, a chcąc mówić o profesjonalizacji – 
wymagających pewnej powtarzalności, wręcz rutyny, produkty wytwarzane  
są kategoryzowane jako „pracochłonne”, a także wymagające niezwykłej precyzji  
i częstokroć rozwiniętego zmysłu estetycznego. Przykłady takich dziedzin: produkcja 
mebli, szycie, rękodzieło artystyczne8. 

Jak wynika z wcześniejszych rozważań, w sytuacji kryzysu zagrożeniem marginalizacją  
i wykluczeniem społecznym ekonomia społeczna może przynieść wielorakie korzyści nie tylko 
bezpośrednio dla jednostki doświadczającej sytuacji trudnej, ale także dla rodziny, otoczenia, 
społeczności lokalnej. Dla jednostki dotkniętej kryzysem jest to szansa na wejście w pozycję 
aktywną, sprawczą, umocnienie podmiotowości i wyjście z roli klienta pomocy społecznej, 
korzystającego biernie (i częstokroć stygmatyzująco w percepcji lokalnej społeczności)  
z działań charytatywnych i wsparcia socjalnego. System pomocy społecznej rozumiany  
w tradycyjny sposób jest często nieskuteczny, nie rozwiązuje problemów osób i rodzin 
będących w trudnej sytuacji życiowej, a wielokrotnie utrwala status bierności, powielając 
problemy społeczne w kolejnych pokoleniach (wyuczona bezradność, dziedziczenie biedy). 
Ekonomia społeczna jest alternatywą dla systemu wsparcia socjalnego i działaniem 
komplementarnym to możliwego wsparcia. Osoby zagrożone marginalizacją społeczną mają 
trudność w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy z co najmniej kilku przyczyn- zarówno 
związanych z niskimi lub nieatrakcyjnymi kwalifikacjami zawodowymi w kontekście 
wymagań rynku, z drugiej zaś strony z powodu redefinicji pojęcia pracy, usług oraz 
dynamicznego ich rozwoju. Wykluczenie społeczne ma często wielowymiarowy aspekt,  
w związku z powyższym konieczne jest wszechstronne wsparcie polegające nie tylko na 
wyposażeniu w techniczne, branżowe umiejętności, ale również stworzenia korzystnych 

                                                 
8  P. Frączak, J. Wygnański, Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla Rozwoju, Warszawa 2008, s. 23-26. 
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warunków do podjęcia aktywności zawodowej w ogóle – elastycznej formy zatrudnienia, 
zapewnienia opieki nad osobami zależnymi, reedukacji w pełnieniu innych ról społecznych, 
kontroli emocji (w tym agresji). Rozwój podmiotów ekonomii społecznej (fundacje, 
stowarzyszenia, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej, kluby integracji 
społecznej, zakłady aktywności zawodowej) znalazł usankcjonowanie w prawodawstwie 
krajowym i projektowaniu działań długofalowych, będących odpowiedzią na zmiany 
społeczne- wdrażany jest kolejny już Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 
(Ekonomia Solidarności Społecznej), weszła w życie Ustawa o ekonomii społecznej. 
Wzrastający obszar wykluczenia społecznego to naturalna przestrzeń funkcjonowania 
podmiotów ekonomii społecznej wzmacniająca zdolność do aktywizacji i reintegracji 
traktowanych podmiotowo jednostek zagrożonych wykluczeniem. Jest to ekonomia potencjału 
i innowacyjnych koncepcji –  stanowi o tym fakt nie tylko bardzo dynamicznego rozwoju 
kategorii grup osób defaworyzowanych, ale także zmieniające się społeczeństwo i rynek usług, 
co pozwala na szukanie innowacyjnych rozwiązań dla starych problemów. Podmioty ekonomii 
społecznej, działając oddolnie, mając narzędzia diagnostyczne i znając realne potrzeby oraz 
potencjał grup, którym dedykowane są działania, zmieniają pozycję z biernej w czynną, a sam 
proces marginalizacji jest przekształcany w inkluzję społeczną. W tradycyjnym podejściu 
biorca usług (klient pomocy społecznej) staje się w środowisku lokalnym usługodawcą, osobą 
sprawczą, odpowiedzialną za siebie oraz mającą wpływ na otoczenie9. Obszar ekonomii 
społecznej stanowi ogromne wyzwanie, gdyż w centrum zainteresowania i nadrzędnym celem 
działań jest człowiek, jednak mający deficyty, u którego konicznym staje się proces reintegracji 
nie tylko zawodowej, ale w szczególności społecznej. Wykluczenie społeczne staje się 
ogromną przestrzenią do zagospodarowania i zarazem wyzwaniem rozumianym jako szansa do 
redefinicji usług, zmiany metod pracy, wszechstronnego wsparcia, odpowiedzialności 
społecznej. 

Usługi społeczne 
Usługi społeczne w tradycyjnym ujęciu stanowią usługi skierowane na pomoc osobom 

znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej, których wypełnianiem zajmowały się jednostki 
organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe (w szczególności  
o charakterze charytatywnym), instytucje kościelne. Zmiany kształtujące społeczeństwo,  
w tym coraz wyższy poziom zakupu usług z otwartego rynku, postępująca cyfryzacja oraz 
zmiany w strukturze i jakości życia społeczeństwa zaczęły wprowadzać również powolne 
zmiany w podejściu definicji, ale i realizacji owych usług, poszerzając ich katalog. Usługi 
społeczne, obok usług komunalnych oraz administracyjnych, stanowią usługi publiczne  
(w pełnym ujęciu). Usługi społeczne obecnie zostały zdefiniowane jako działania z zakresu10: 
 polityki prorodzinnej, 

                                                 
9  E. Kwiatkowski, Bezrobocie, podstawy teoretyczne, Warszawa 2006, s. 47. 
10  Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, Dz.U. 2019, poz. 1818. 
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 wspierania rodziny, 
 systemu pieczy zastępczej, 
 pomocy społecznej, 
 promocji i ochrony zdrowia, 
 wspierania osób niepełnosprawnych, 
 edukacji publicznej, 
 przeciwdziałania bezrobociu, 
 kultury, 
 kultury fizycznej i turystyki, 
 pobudzania aktywności obywatelskiej, 
 mieszkalnictwa, 
 ochrony środowiska, 
 reintegracji zawodowej i społecznej. 

Bodźcem, który spowodował zwiększenie zapotrzebowania na „ekonomię społeczną” 
poprzez działanie jej podmiotów był kryzys i załamanie się rynku pracy, długotrwałe 
bezrobocie i stopniowo coraz większe ubożenie społeczeństwa, z drugiej zaś zmiany 
postępujące zmiany w charakterze świadczonej pracy, dynamice rynku usług, zmiany profilu 
osób wymagających wsparcia (w tym wywołane wykluczeniem cyfrowym, geriatyzacją 
społeczeństwa, edukacji całożyciowej). Usługi społeczne są zatem obecnie rozumiane jako nie 
tylko usługi wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w ujęciu wąskim (np. osób  
w wieku senioralnym, edukacja, ochrona zdrowia), lecz również ogółem jako kwestie 
związane z funkcjonowaniem w społeczeństwie i pełnienia podstawowych ról społecznych  
w szerokim ujęciu (kultura, aktywne spędzanie czasu wolnego)11. Są to dobra publiczne,  
na które podaż i popyt są realizowane- co do zasady- za pośrednictwem instytucji publicznych. 
Samorząd lokalny spełnia tu aktywną rolę w organizacji świadczenia oraz dostarczania dóbr  
i usług publicznych12. Świadczenie ich spełnia określony cel jakim jest zaspokojenie potrzeb 
społeczeństwa, mają one charakter niematerialny. Usługi społeczne to proces, który odbywa się 
w społeczności lokalnej. To usługa - zaspokojenie potrzeby świadczone na rzecz mieszkańca 
przez lokalną społeczność pod postacią jednostek administracyjnych o charakterze 
pomocowym, instytucji ochrony zdrowia czy edukacji, organizacji pozarządowych, 
podmiotów komercyjnych. Istotą usługi jest równoczesność procesu świadczenia oraz 
konsumpcji. Wzrost znaczenia usług jest oznaką przemian cywilizacyjnych zachodzących  
w społeczeństwie, w społeczeństwach rozwiniętych ich jakość oraz dostępność ma olbrzymie 
znaczenie nie tylko jako wartość ekonomiczna (świadczenie usług, rynek pracy), lecz decyduje 
o atrakcyjności np. miejsca zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, warunków 
życia. 

Odbiorcami usług społecznych są: 
 Mieszkańcy jednostki terytorialnej, stanowiący wspólnotę samorządową – zadaniem 

władz publicznych jest rozpoznanie, diagnoza potrzeb lokalnej społeczności oraz 

                                                 
11  R. Szarfenberg, Standaryzacja usług społecznych, Warszawa 2010. 
12  J. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Warszawa 2005. 
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zaproponowanie optymalnych form ich zaspokojenia, w odpowiedniej formie  
i rodzaju świadczonych usług, aby dały odbiorcom satysfakcję; 

 Podmioty gospodarki lokalnej – przedsiębiorcy istniejący oraz potencjalni, aktywni  
na terenie, władze samorządowe uwzględniając występujące oraz biorąc pod uwagę 
dynamikę uwarunkowań rozwoju, powinny umiejętnie kształtować te procesy 
wspierając rozwój przedsiębiorczości; 

 Organizacje pozarządowe – podmioty nie będące organami lub jednostkami 
podległymi administracji publicznej, w swej istocie nie działające dla zysku 
ekonomicznego, poprzez realizację własnych celów statutowych realizują np. zadania 
własne jednostek samorządu terytorialnego, w postaci zleconych zadań, poprzez 
realizację grantów, dotacji, projektów; 

 Turyści i osoby czasowo przebywające na danym terytorium – obecność i aktywność 
będąca następstwem atrakcyjności lokalizacyjnej, działań marketingowych, promocją 
zasobów, wymaga obsługi administracyjnej13. 
Jak wynika z przytoczonych opisów, usługi społeczne są pojęciem szerokim, o silnym 

oddziaływaniu na kształt społeczeństwa, są niezbędne, aby mogło ono prawidłowo 
funkcjonować. Usługi społeczne można traktować jako rodzaj relacji do jakiej zachodzi  
w społeczności lokalnej. Jak już zostało wspomniane, jest to pewien zakres świadczenia który, 
po uprzedniej diagnozie i stwierdzenie deficytów w pewnych obszarach, jest zaspokajany przez 
przedstawicieli społeczności lokalnej na rzecz samej właśnie społeczności lokalnej. Zmiany 
społeczne zachodzące w strukturze demograficznej, zmiana długości oraz jakości życia 
mieszkańców, procesy globalizacyjne, cyfryzacyjne generują nowe obszary wymagające 
wsparcia, poszerzany jest również katalog odbiorców tych działań. W obecnie wdrażanym 
ujęciu (program pilotażowy funkcjonowania Centrów Usług Społecznych) odbiorcą usług 
społecznych jest każdy mieszkanie samorządu, a nie (jak to miało miejsce dotychczas) klient 
pomocy społecznej. Jest to podejście w sposób istotny redefiniujące znaczenie usług 
społecznych oraz wymuszający zwiększenie ich dostępności i natężenia świadczenia. 

Podsumowanie 
Transformacja ustrojowa przyniosła Polsce olbrzymie zmiany społeczne – pogłębił się proces 
zubożenia społeczeństwa, koniecznym stawało się przejmowanie inicjatywy gospodarczej  
przez obywateli, istniała tym samym grupa nie potrafiąca odnaleźć się w nowych realiach. 
Powodowało to ubóstwo materialne, które niezwykle często w sposób istotny koreluje  
z innymi formami wykluczenia społecznego, do których zaliczyć należy skłonność do sięgania 
po substancje psychoaktywne, alkoholizm, przemoc, bezradność życiową. Wraz ze zmianami 
politycznymi oraz gospodarczymi pojawiał się nowy obszar, który sytuację kryzysu np. 
bezrobocia zaczął traktować jako szansę do rozwoju oraz nową jakość na rynku pracy. 
Koniecznym stało się wieloaspektowe podejście do jednostek dotkniętych kryzysem, które ze 

                                                 
13  M. Bitner, A. Gałązka, J. Sierak, Usługi społeczne na poziomie lokalnym – funkcje, zasady, finansowanie, Warszawa 2020. 
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względu na występujące deficyty nie odnalazły się na otwartym rynku pracy. Przy 
odpowiednim wsparciu pedagogicznym, psychologicznym, wsparciem trenerów pracy, zaczęto 
tworzyć świadczące usługi podmioty ekonomii społecznej, których głównym celem działania 
nie jest zysk w ujęciu gospodarczym, a realizacja celów społecznych. Aktywizacja zawodowa 
staje się zatem narzędziem w procesie resocjalizacji społecznej, aby mówić o jej skuteczności 
oraz realnym wpływie na jakość życia jednostki musi ona być odpowiedzią na realne potrzeby 
rynku pracy i rynku usług. Ekonomia społeczna oraz jej kształt są olbrzymim wyzwaniem dla 
sektora odpowiedzialnego za jego wdrażanie oraz sektora publicznego, co ma związek ze 
zmianami zachodzącymi w społeczeństwie. Osoby zagrożone wykluczeniem lub osoby już 
dotknięte marginalizacją to nie tylko te jednostki, które doświadczyły ubóstwa materialnego, 
niepełnosprawności, mają niskie kwalifikacje, przerwały proces edukacji lub są uzależnione od 
substancji psychoaktywnych. Są to również osoby, które do pewnego momentu wysoko 
funkcjonowały w społeczeństwie, jednak wskutek dynamiki zmian, postępu cyfryzacji, 
starzenia się społeczeństwa, samotności, ich dotychczas wysokie funkcjonowanie  
w społeczeństwie staje się zagrożone. Społeczność lokalna jest zarazem dawcą i biorcą usług 
społecznych, pomiotem w sposób realny wpływający na kształt ekonomii społecznej na danym 
terytorium. To społeczność lokalna, ze względu na uwarunkowania, dyktuje gospodarce 
potrzeby, na jakie odpowiedź ma znaleźć rynek, w tym podmioty ekonomii społecznej.  
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Streszczenie 
Tematem rozdziału jest wpływ pandemii COVID-19 na efektywność przedsiębiorstw  
z sektora MSP z powiatu ostrowieckiego. Celem jest analiza działalności podmiotów MSP 
w dobie pandemii koronawirusa w latach 2020-2021 i próba oceny wykorzystania źródeł 
pomocy kierowanych dla firm z powiatu ostrowieckiego na przykładzie rządowego 
wsparcia tarczy antykryzysowej.  
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Summary 
The subject of this chapter is the impact of the COVID-19 pandemic on the efficiency of 
enterprises from the SME sector from the Ostrowiec county. The aim of the study is to 
analyze the activities of MSP entities in the era of the coronavirus pandemic in the years 
2020-2021 and to try to assess the use of sources of aid directed to companies from the 
Ostrowiec county on the example of government support for the anti-crisis shield.  
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Wprowadzenie 
Istota funkcjonalności przedsiębiorstw gospodarczych jest ściśle powiązana z prawidłową 
koniunkturą. Powszechność wirusa SARS-CoV-2 odbiła się na światowym rynku. 
Wprowadzony stan epidemii niejednokrotnie związany był z zamknięciem granic, 
spowolnionym czy wręcz zerwanym łańcuchem dostaw, a nawet ograniczeniem działalności 
niektórych branż. Podejmowane przez władze decyzje związane z restrykcjami wpłynęły 
głównie na wyniki finansowe działalności. Okres pandemii koronawirusa okazał się zbyt 
obciążający nie tylko dla społeczeństwa, ale również dla jednostek gospodarczych.  
 Przed przedsiębiorstwami, zwłaszcza tymi mniejszymi postawione zostały bariery, 
których pokonanie związane było z podejmowaniem drastycznych decyzji, w niektórych 
przypadkach również dezorganizacją dotychczasowej specjalizacji. Kryzys, który wymusił na 
jednostkach określone działania gospodarcze w odpowiedzi na utrzymanie wypracowanego 
dotychczas wyniku finansowego, wymagał także transformacji firm w stosunku do społecznej 
odpowiedzialności, a także podejmowaniu kroków kreowania pozytywnego wizerunku własnej 
marki zachowując przy tym odpowiednie zalecenia reżimu sanitarnego.  

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które na rynku konkurencyjnym wymagały 
podejmowania trafnych decyzji zostały postawione w trudnej sytuacji gospodarczej. Pandemia 
koronawirusa zmusiła wspomniane jednostki do wprowadzenia zmian organizacyjnych, bez 
względu na posiadany kapitał własny. Działalności te dążąc do utrzymania się na rynku 
potrzebowały wsparcia finansowego z zewnętrznych źródeł, aby elastycznie dostosować się do 
zachodzących w gospodarce zmian. Podczas epidemii małe i średnie przedsiębiorstwa zostały 
najbardziej dotknięte skutkami wprowadzonych ograniczeń. 

Celem rozdziału jest analiza działalności podmiotów MSP w dobie pandemii  
koronawirusa w latach 2020-2021 i próba oceny wykorzystania źródeł pomocy kierowanych 
dla firm z powiatu ostrowieckiego na przykładzie rządowego wsparcia tj. tarczy 
antykryzysowej.  

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce 
Współczesna koniunktura gospodarcza opiera się na działalności licznych podmiotów, 
jednostek i organizacji o różnym charakterze specjalizacji. Ich efektywność przekłada się na 
ożywienie rynkowe, co następnie tworzy niezakłócony cykl gospodarczy. Podstawowymi 
instrumentami ekonomicznymi są przedsiębiorstwa stanowiące filar całego systemu 
koniunkturalnego3. 

Definicja jednostek nie została jednolicie sprecyzowana w literaturze przedmiotu. 
Interpretacja podmiotów gospodarczych została podjęta przez wiele dziedzin począwszy  
od ekonomii, skończywszy na nauce kościoła.  

                                                 
3  S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, Warszawa, 2006, s. 13-14.  
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Powszechne dyscypliny naukowe ukazują wielowymiarowość przedsiębiorstw. 
Uzależnione jest to od indywidualnego podejścia autora literatury wobec dziedziny twórczości 
gospodarczej. Oznacza to w praktyce, że w wielu pozycjach książkowych można zagłębić się 
w różnorodne definiowanie pojęcia instytucji przedsiębiorczych4.  

Najogólniejszą próbę określenia podmiotów gospodarczych podjął brytyjski ekonomista 
Alfred Marshall. Według jego teorii podmiot gospodarczy to bezkonkurencyjna twórczość 
prowadząca przyjętą przez siebie działalność w celu produkcji dóbr i osiągania zysków. 
Charakterystyczna jest obrana specjalność wytwórstwa, użycie własnej siły i podjęcie 
współzawodnictwa celem wygenerowania odpowiedniego kapitału5. 

Odrębną ogólną definicję można znaleźć w podręczniku akademickim rachunkowości 
przedsiębiorstw. Autorka Mariola Grzebyk określiła podmiot przedsiębiorczy, jako jednostkę 
zajmującą się działalnością przy wyodrębnieniu organizacyjnym, ekonomicznym, prawnym 
oraz terytorialnym6. 

Autor jednego z podręczników z dziedziny ekonomii Janusz Beksiak określił 
przedsiębiorstwo organizacyjne jako zespół pracujący na wspólny cel, poprzez połączenie 
przedsięwzięcia ze stawianiem sobie za cel. Przedsiębiorstwo postrzegane jest w trzech 
oddzielnych płaszczyznach. Według pierwszej jednostka gospodarcza jest zobligowana do 
osiągania korzyści ze sprzedaży poprzez handel wytworzonych dóbr. Podmiot ten ma prawo 
do czerpania zysków, ale również do ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje.  

Za kolejną płaszczyznę przyjęło się firmę, charakteryzowaną za renomowaną działalność 
zamieniającą aktywa na wartości finansowe poprzez podejmowaną funkcjonalność. Ostatnia ze 
wspomnianych płaszczyzn związana jest z przedsięwzięciem, czyli realizowaniem obranej 
koncepcji przy uwzględnieniu grupy ryzyka7.  

Odrębne pojęcie działalności przedsiębiorczej można odnaleźć w podręczniku pt: 
„Przedsiębiorczość i kultura, zarządzanie w kulturze”. Autorka Beata Glinka określa podmiot 
jako efektywną formę organizacyjną, zmierzającą do podejmowania ryzykownych, 
postępowych oraz nieszablonowych przedsięwzięć, między innymi poprzez wprowadzanie 
nowych czynników produkcyjnych, jak również zdobywanie nowych systemów 
gospodarczych8.  

Skłonność do czerpania ryzyka działa korzystnie w podejmowaniu działań 
konkurencyjnych, wpływa na generowanie większych zasobów kapitału, który w następstwie 
zostaje wykorzystany do podejmowania kolejnych działań innowacyjnych9.  

W ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorstwo jest definiowane 
jako jednostka gospodarcza o zorganizowaniu celowym, prowadząca działalność, której rolą 

                                                 
4  J. Rożański, Współczesne przedsiębiorstwo a wyzwania gospodarki światowej, Łódź 2016, s. 41. 
5  J. Gębińska, Przedsiębiorca w teorii Alfreda Marshalla, „Zeszyty Naukowe nr 799, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie”, 

2009, s. 28. 
6  P. Filip, M. Grzebyk i in., Rachunkowość przedsiębiorstw. Podejmowanie i finansowanie działalności gospodarczej. Ewidencja. 

Sprawozdawczość., Rzeszów, 2014, s. 21-22. 
7  J. Beksiak, Ekonomia, Warszawa 2000, s. 64-65. 
8  B. Glinka, Przedsiębiorczość i kultura. Zarządzanie w kulturze, Warszawa 2015, s. 113. 
9  E. Michalski, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Warszawa 2003, s. 20. 
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jest generowanie zysku poprzez produkcję dóbr i usług oraz ich dalsze rozpowszechnianie na 
rynku10. 

Identyfikując przedstawione definicje wielu dziedzin należy podkreślić ich różnorodność. 
Każda gałąź naukowa interpretuje odmienne cechy przedsiębiorstwa. Dysproporcja definicji 
wynika chociażby z indywidualnego odzwierciedlenia czynników, poprzez które ukazana 
została perspektywa działalności gospodarczej. Ujmując sformułowania, bez względu na 
podejmowaną naukę podmiot gospodarczy ma główny cel maksymalizujący zysk. Ma to dość 
istotne znaczenie, szczególnie dla jednostek wkraczających na rynek gospodarczy – głównie 
mniejszych firm zmagających się z większą odpowiedzialnością za prowadzoną strategię 
działalności11.  

Innowacyjna działalność podmiotów ekonomicznych skierowana na maksymalizację 
zysku i powiększenie zgromadzonego zasobu kapitału uzależniona jest w głównej mierze od 
przyjętej formy prowadzonej aktywności gospodarczej. Wspomniane podmioty prosperują w 
różnorodnych dyscyplinach, do których zalicza się produkcyjne oraz usługowe firmy12. 
Sprężyną gospodarczą są zarówno mikro przedsiębiorstwa, a także małe i średnie jednostki.  
Ich zasięg działalności jest bardzo zróżnicowany.  

Ciężko określić także stałą dziedzinę ich funkcjonalności. Do grupy tej zaliczane są 
zarówno instytucje gospodarcze jednoosobowe, a także biznesy zatrudniające do 250 
pracowników. Biorąc pod uwagę uniwersalizm prowadzonej działalności i jej niejednolity 
charakter, należy przedstawić klasyfikacje przedsiębiorstw13.  

Powszechną klasyfikację przedsiębiorstw stanowi struktura wielkości podmiotu 
gospodarującego na rynku. Ze względu na to, że na rynku prosperuje wiele działalności 
gospodarczych zostało wyodrębnione przyporządkowanie uwzględniające kryteria rozmiaru 
prowadzonej funkcjonalności biznesu. Jest to jedna z najczęściej dokonywanych klasyfikacji w 
ekonomii14. Kryteria, które brane są pod uwagę wraz z selekcją poszczególnych jednostek 
zostały przedstawione w tabeli 1.  
 

Tab. 1. Klasyfikacja przedsiębiorstw 

Mikro przedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa 
Zatrudnienie poniżej  

10 osób 
Zatrudnienie poniżej  

50 osób 
Zatrudnienie poniżej  

250 osób 
Obroty netto poniżej  

2 mln euro 
Obroty netto poniżej  

10 mln euro 
Obroty netto poniżej  

50 mln euro 
Posiadane aktywa poniżej  

2 mln euro 
Posiadane aktywa poniżej 

10 mln euro 
Posiadane aktywa poniżej  

43 mln euro 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004, 
nr 173, poz. 1807, art. 104-106. 

                                                 
10 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807, art. 2. 
11  M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Warszawa 2005, s. 14. 
12  S. Sudoł, Przedsiębiorstwo…, s. 94. 
13  R. Lisowska i in., Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka, Łódź 2016, s. 52. 
14  D. Kisperska-Moroń, Małe i średnie przedsiębiorstwa w łańcuchach dostaw, Katowice 2010, s. 15. 
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Małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią przewagę konkurencyjną pod względem 
ilości na rynku, najczęściej posiadają mniejsze zasoby kapitału, a także zatrudniają stosunkowo 
mniejszą liczbę pracowników15. 

Charakterystyka powszechności pandemii COVID-19 
Koniec roku 2019 był przełomowym okresem istotnym dla gospodarki światowej ze względu 
na pojawienie się zagrożenia nową chorobą zakaźną. Pierwsze dane związane z pojawieniem 
się koronawirusa odnotowano w grudniu 2019 r. w Chinach w mieście Wuhan, gdzie 
rozpoznano mutację wirusa zapalenia płuc z ciężkimi objawami. Niepokojący przebieg 
pierwszych przypadków zachorowalności oraz szybka transformacja wirusa spowodowały,  
że zakażenia pojawiały się również w innych państwach16.  
 Zapoczątkowanie wirusa SARS-CoV-2 nie zostało w literaturze dokładnie sprecyzowane, 
wirusolodzy oraz specjaliści medyczni prowadzą w dalszym ciągu badania na ten temat. 
Pierwotnie założono, że wirus koronawirusa powiązany był z „patogenem odzwierzęcym”, 
jednakże ze względu na falę zachorowalności przypadki diagnozowano również na 
człowieku17. 

Zgodnie z definicją ogłoszoną przez World Health Organization koronawirus to zakaźna 
choroba spowodowana wirusem SARS-CoV-2 (patogen RNA). Przybiera objawy 
przeziębienia i grypy, jednakże sam przebieg zachorowania na COVID-19 jest zdecydowanie 
cięższy i wiąże się z poważniejszymi skutkami po przejściu zakażenia, a także zgonem18. 
Koronawirus jest nazywany także zakaźną chorobą dróg oddechowych o ostrym zagrożeniu 
wywoływany mikroorganizmami i wirusami zmutowanymi. SARS-CoV-2 jest ściśle związany 
z wirusem SARS, określany także jako „longcoronavirus”19. 

Transmisja wirusa SARS-CoV-2, jak ogłosili epidemiolodzy była szybka, zgodnie  
z danymi Światowej Organizacji Zdrowia w marcu 2020 r. odnotowano przypadki zachorowal-
ności w 84 krajach. Zjawisko wirusa zostało ogłoszone powszechną pandemią. Odnotowywane 
przypadki dzienne miały ścisły związek także z sezonem kalendarzowym. Zgodnie z zasadą  
w sezonie letnim 2020 r. powszechność koronawirusa zdecydowanie spadła, statystyki 
zachorowalności przybrały dynamikę rosnącą w sezonie jesienno-zimowym 2020/202120.  

Na podstawie danych publikowanych przez Światową Organizację Zdrowia wynika,  
że od wybuchu pandemii zdiagnozowano ponad 380 milionów przypadków osób zakażonych 
wirusem SARS-CoV-2. 15% osób zakażonych w wyniku zachorowania na koronawirusa oraz 

                                                 
15  E. Michalski, Zarządzanie.., s. 92. 
16  B. Dziekan, Odporność. Profilaktyka. Metody zarządzania ryzykiem COVID-19, Warszawa 2021, s. 119-121.  
17  https://informacje.pan.pl/informacje/nauki-humanistyczne-i-spoleczne/2943-polacy-w-czasach-pandemii-raport-z-badan-

psychologow-spolecznych [dostęp 25.02.2022]. 
18  https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 [dostęp 25.02.2022].  
19  https://pacjent.gov.pl/koronawirus [dostęp 25.02.2022].  
20  https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 [dostęp 25.02.2022]. 
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posiadania chorób współistniejących zmarło. Obecnie koronawirus został uznany za chorobę 
społeczną, sezonową21. 

Celem spowolnienia transmisji koronawirusa bez względu na diagnozowany wariant  
i ilość przypadków opracowano szczepienia masowe. Ich głównym zadaniem było nabycie 
odporności przez społeczeństwo, które zdecydowało się przyjąć rekomendowane dawki 
szczepień22. Pierwszy przypadek tzw. „pacjent zero” w Polsce zdiagnozowany został 4 marca 
2020r.23. Kolejne przypadki w Polsce były rozmieszczone w całym kraju, a skala 
zachorowalności rosła poprzez zakażenie drogą kropelkową. W początkowym stadium 
epidemii rosnąca liczba zakażeń obejmowała głównie większe miasta w późniejszym okresie 
natomiast wirus dotarł również do mniejszych miejscowości. W odpowiedzi na rosnącą liczbę 
zachorowań rząd podjął decyzję o wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego, który 
obowiązywał na terenie kraju od 14 do 20 marca 2020 r. Od 20 marca na terenie Polski 
obowiązywał stan epidemii. Decyzjami Ministerstwa wprowadzano stopniowo różne 
obostrzenia mające na celu zatrzymanie transmisji koronawirusa24. W tabeli zebrano 
najważniejsze restrykcje, które zostały ogłoszone przez Ministerstwo Zdrowia w Polsce  
w momencie obowiązywania I fali zachorowalności na koronawirusa. 

 

Tab. 2. Zestawienie etapów wprowadzonych restrykcji na terenie Polski w związku  
z pandemią koronawirusa podczas I fali zachorowalności 

Okres Zakres ograniczeń 

Marzec 2020 

 Zawieszenie zajęć w szkołach 
 Ograniczenie działalności galerii handlowych 
 Zakaz zgromadzeń w skupiskach powyżej 50 osób 
 Działalność mobilna gastronomii 
 Zamknięcie turystyki i rekreacji 
 Ograniczenie przemieszczania się 
 Ograniczony transport publiczny 
 Zakaz zgromadzeń 
 Wprowadzenie limitów w sklepach i kościołach 
 Zamknięcie sklepów wielko-powierzchniowych 
 Zamknięcie branży kosmetycznej i fryzjerskiej 
 Zamknięcie branży hotelarskiej i gastronomicznej 
 Godziny seniora 
 Zamknięcie plaż i lasów 

Kwiecień 2020 
 Nakaz zasłaniania ust i nosa 
 Obowiązek noszenia rękawiczek w sklepach 
 Wprowadzono dystans przemieszczania się 

Źródło: opracowanie własne na podstawie decyzji Ministerstwa Zdrowia oraz KRP, 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia, [dostęp 27.02.2022].  

                                                 
21  https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/covid-19-2/ [dostęp 25.02.2022].  
22  https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/covid-19-2/ [dostęp 25.02.2022].  
23  https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,leczyl-pacjenta-zero--mija-rok-od-pierwszego-przypadku-covid-

19-w-polsce,artykul,10696367.html [dostęp 27.02.2022].  
24  https://www.gov.pl/web/koronawirus/walka-z-pandemia-covid-19--jak-to-robimy [dostęp 27.02.2022].  
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W kolejnych miesiącach struktura diagnozowanych przypadków zachorowalności na 
koronawirusa zaczęła stopniowo spadać w związku z czym podjęto decyzję o stopniowym 
luzowaniu wprowadzonych pierwotnie restrykcji. Zniesiono obowiązujące limity w punktach 
handlowych i transporcie publicznym, otwarto zawieszone branże przedsiębiorcze oraz 
częściowo odmrożono edukację stacjonarną25. Kolejne miesiące i nadejście sezonu jesienno-
zimowego 2020/2021 spowodowało wprowadzenie kolejnych restrykcji w Polsce, ponieważ 
liczba zakażeń ponownie przyjęła dynamikę rosnącą- wprowadzono II falę epidemii.  
W październiku 2020 r. ogłoszono reżim sanitarny, a kraj został podzielony na dwie strefy – 
żółtą i czerwoną26. Strefa czerwona oznaczała całkowite ograniczenie funkcjonowania  
ze względu na największą ilość diagnozowanych przypadków, natomiast strefa żółta 
świadczyła o tymczasowych ograniczeniach do momentu szybkiego wzrostu diagnozowania 
zachorowalności, kiedy strefę przekształcono w czerwoną wprowadzając nowe ograniczenia. 
W związku z objęciem całego kraju strefą czerwoną zdecydowano na wprowadzenie nauki 
zdalnej w szkołach, ograniczenie przemieszczania się osób młodszych od poniedziałku do 
piątku w godzinach szkolnych, ponownie zamknięto hotelarstwo i ograniczono 
funkcjonowanie powierzchni handlowych w galeriach. Ponadto zawieszono także działalność 
kin, siłowni i branż beutty. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna w Polsce 
spowodowała wprowadzenie kwarantanny narodowej ograniczającej przemieszczanie się tylko 
do uzasadnionych przyczyn27. 

Wybuch pandemii koronawirusa, a także decyzje podejmowane w celu ograniczenia jego 
rozpowszechnienia doprowadziły do spowolnienia gospodarczego. Wprowadzone obostrzenia 
dotyczyły wiele dziedzin począwszy od zamknięcia wielu działalności społecznych 
skończywszy na całkowitym lockdownie krajowym. Decyzje o lockdownie odbiły się również 
w dużej skali na światowych finansach. W związku z zamknięciem wielu działalności spadła 
konsumpcja i zapotrzebowanie na niektóre dobra, zwłaszcza usługowe. Dziedzina turystyki, 
gastronomii i hotelarstwa w okresie pandemii całkowicie zostały wyłączone z funkcjonowania. 
Wiele pozostałych działalności zostało spowolnione nie tylko poprzez odgórne decyzje 
państwowe, ale również z powodu nieobecności pracowników. Zakłócony został łańcuch 
dostaw, co prosperującym podmiotom gospodarczym uniemożliwiło prawidłowe 
funkcjonowanie zgodne z dotychczasową strukturą. Został zaburzony cykl produkcyjny 
również na terenach, które nie były objęte wprowadzonymi obostrzeniami. Kryzys wywołany 
transmisją koronawirusa odbił się zarówno na popycie, jak i na podaży. 

Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności w dobie kryzysu epidemiologicznego 
podmioty sektora małych i średnich przedsiębiorstw najsilniej odczuły skutki zagrożenia 
wyrządzonego wirusem COVID-19. Zgodnie z wprowadzonymi restrykcjami mającymi na 
celu spowolnienie transmisji koronawirusa niektóre branże były zmuszone do całkowitego 
zawieszenia swoich działalności28. Celem utrzymania wypracowanego wyniku finansowego 
                                                 
25  https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia [dostęp 27.02.2022].  
26  https://www.gov.pl/web/wsse-katowice/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19 strefa-czerwona-i-zolta [dostęp 27.02.2022].  
27  https://www.gov.pl/web/wsse-olsztyn/czerwona-strefa-w-calej-polsce [dostęp 27.02.2022].  
28  M. Geise i in., Gospodarka i społeczeństwo wobec zagrożeń pandemią COVID-19, Bydgoszcz 2021, s. 110-112. 
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jednostki gospodarcze decydowały się także na zmianę dotychczasowej organizacji 
dostosowując nową strategię do sytuacji kryzysu epidemiologicznego. Jednym z głównych 
czynników, które dotknęły w dużej skali podmioty MSP są decyzje o rezygnacji z inwestycji, 
co w następnie przekładało się na obniżoną konkurencyjność rynkową. Bariery związane  
z wprowadzonymi restrykcjami zgodnie z raportem PIE (Polski Instytut Ekonomiczny) 
przełożyły się na osłabienie sytuacji finansowej firm MSP już w 2020 r. Spadek płynności 
finansowej do około 50% wpłynął na trudności z pozyskaniem dodatkowego kapitału w formie 
finansowania zewnętrznego29.  

Wprowadzone decyzje związane z ograniczeniem funkcjonalności przedsiębiorstw  
z sektora mikro, małych i średnich firm oraz spadek generowanych zysków przełożył się 
również na problemy w regulowaniu bieżących zobowiązań30. Zawieszenie gospodarcze  
w odpowiedzi na wprowadzone ograniczenia epidemiologiczne przymierzyło się również do 
zakłóconego łańcucha dostaw. Część firm, z którymi współpracowały mniejsze podmioty 
została w wyniku ogłoszonych decyzji zawieszona gospodarczo. Przełożyło się to na 
załamanie przychodów i wstrzymanie operatywności w trybie ciągłym do momentu 
odzyskania relacji z firmami współpracującymi31.  

Niepewna sytuacja wywołana pandemią koronawirusa i destabilizacja finansowa 
podmiotów MSP doprowadziła również do konieczności redukcji zatrudnienia  
w przedsiębiorstwach. Na decyzję o zmniejszeniu etatyzacji w podmiotach MSP przełożyły się 
także zmniejszone obroty finansowe oraz przejściowe problemy związane z bieżącą 
działalnością. Przedsiębiorstwa w celu utrzymania działalności niejednokrotnie decydowały się 
na podjęcie nowej organizacji poprzez przeniesienie obowiązków do pracy zdalnej.  

Okres pandemii wymusił konieczność niektórych branż do oddelegowania zadań 
przydzielonych do domu, aby nie został zakłócony cykl bieżącej działalności. Praca zdalna 
została również w przypadku niektórych biznesów zalecona przez decyzje ogłoszone przez 
władze państwowe. W przypadku niektórych firm było to jedyne rozwiązanie sprzyjające 
utrzymaniu ciągłości przedsiębiorstwa.  

W okresie pandemii ta forma wykonywania zawodowych obowiązków stała się 
wyznacznikiem charakteryzującym jednostki MSP w trakcie zagrożenia. Dzięki takim 
rozwiązaniom wiele organizacji mogło funkcjonować zgodnie z dotychczasową strategią32.  

Podmioty MSP, które w wyniku pandemii ucierpiały gospodarczo dość często 
decydowały się także na zmianę profilu obecnej działalności. W przypadku przedsiębiorstw 
zwłaszcza produkcyjnych istniała możliwość przebranżowienia się do wyboru nisz trendu  
w nawiązaniu do sytuacji w otoczeniu. Działalności niejednokrotnie wprowadzały do swojego 
zakresu szereg nowych usług lub towarów, celem dostosowania się do pandemicznej 

                                                 
29  https://ec.europa.eu/info/policies/public-health_en [dostęp 28.02.2022].  
30  Tamże.  
31  Tamże. 
32  M. Geise i in., Gospodarka….., s. 115-121. 
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rzeczywistości. Przyjęcie nowych strategii umożliwiała również przetrwanie na rynku pomimo 
silnego ograniczenia wprowadzonymi restrykcjami33. 

Pomimo negatywnych konsekwencji wynikających z sytuacji pandemicznej 
przedsiębiorstwa w okresie pandemii poddały się ewolucji cyfrowej i elastycznie dostosowały 
się do technologii. Jak już wspomniano pierwszym tego wyznacznikiem było oddelegowanie 
pracy na odległość i sprowadzenie obowiązków do pracy zdalnej. W przypadku niektórych 
podmiotów gospodarczych dostosowano również dodatkowe narzędzia ułatwiające 
kontynuację działalności on-line. Oznacza to, że oferowane dobra i usługi były dostępne 
również drogą elektroniczną. Epidemia Covid-19 rozwinęła także przyśpieszoną komunikację 
płatności bezgotówkowych.  

Podmioty MSP w okresie gospodarczego zawieszenia, dzięki technologiom płatności 
internetowych mogły z łatwością prosperować, bez obaw o zobowiązania wymagalne.  

Bez względu na rodzaj dostępnego wsparcia priorytetem prosperujących podmiotów 
MSP było zapewnienie ciągłości gospodarczej oraz planowanie zachowań w odniesieniu do 
spotkanego ryzyka rynkowego. Działalność mniejszych podmiotów opierała się głównie na 
utrzymaniu istotnych elementów organizacyjnych w obliczu pandemii, bez względu na 
trudności pochodzące z otoczenia.  

Wywołana koronawirusem epidemia zmusiła prosperujące na rynku przedsiębiorstwa do 
elastyczności i wprowadzenia zmian organizacyjnych, co w przyszłości może również 
przełożyć się także na ich rozwój.  

Analiza form wsparcia działalności MSP w czasie pandemii 
Znając specyfikację działalności ostrowieckich podmiotów gospodarczych oraz istotę 
zagrożenia związanego z koronawirusem należy podkreślić, że w celu niwelowania skutków 
wyrządzonych ryzykiem wirusa COVID-19 lokalne przedsiębiorstwa podjęły szereg działań  
w odpowiedzi na występujące zmiany rynkowe w tym zakresie. Lokalne władze dla 
funkcjonujących na terenie powiatu ostrowieckiego działalności wdrożyło liczne narzędzia  
i ułatwienia w gospodarowaniu w okresie koronawirusa. Najistotniejszym krokiem ze strony 
samorządu powiatu ostrowieckiego było wprowadzenie swobody działalności w wielu 
branżach i ograniczenie przeprowadzenia kontroli restrykcyjnych w odniesieniu do 
prowadzonej strategii mniejszych podmiotów.  
Ze względu na ograniczoną sytuację wywołaną pandemią koronawirusa sektor MSP musiał 
liczyć się z wielokrotnymi trudnościami w funkcjonowaniu na rynku. Dynamiczna sytuacja 
transmisji wirusa przyczyniła się do wprowadzenia lockdownu na terenie kraju, w związku  
z czym mniejsze jednostki były zmuszone podjąć decyzje dostosowujące organizacje do 
panujących na rynku warunków34. 

                                                 
33  Tamże. 
34  https://www.um.ostrowiec.pl/pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/6498-bezpiecznik-ostrowcaswietokrzyskiego-program-wsparcia-

dla-lokalnie-dzialajacych-firm-2#mainContent [dostęp 30.03.2022]. 
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Instytucje otoczenia biznesu w tym inkubator przedsiębiorczości we współpracy  
z lokalnym urzędem pracy i biurem karier zrealizowało badanie dla prosperującego na terenie 
powiatu ostrowieckiego sektora MSP, którego celem było poznanie struktury działalności tych 
firm w okresie kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorców poproszono o przekazanie opinii  
i sugestii mających ścisły związek z otaczającą rzeczywistością wirusa SARS-CoV-2. 
Inicjatywy podejmowane przez lokalny biznes zostały przeanalizowane przez władze powiatu  
i opublikowane do publicznej wiadomości.  

Pozyskane od przedsiębiorców informacje były również wykorzystane na potrzebę 
dostosowania kierowanej pomocy dla MSP w okresie pandemii. Na podstawie badań 
przeprowadzonych w drugim kwartale 2021 r. wynika, że blisko 88% lokalnych firm MSP 
zdecydowało się na dotychczasową reorganizację działalności, poprzez wprowadzenie 
adekwatnych do panujących warunków zmian.  

Dostosowanie do nowej rzeczywistości tych instytucji przedsiębiorczych polegało przede 
wszystkim na narzędziach obejmujących ograniczony tryb pracy w bezpośrednim kontakcie 
oraz rozwiązania związane z zatrudnieniem. Większość badanych przedsiębiorców oceniło 
swoje decyzje pozytywnie35. 

Działania wprowadzane w organizacjach w okresie pandemii miały w największym 
stopniu minimalizować negatywne konsekwencje transmisji koronawirusa, a także utrzymać 
stabilizację w działalności. Kolejnym zamierzeniem było utrzymanie płynności finansowej. 
Mniejsze podmioty natomiast zadeklarowały, że niektóre z podejmowanych decyzji były 
natychmiastowe skierowane na utrzymanie działalności na rynku, ze względu na osiągnięte 
trudności finansowe i doświadczenie straty. Rozwiązania przyjęte przez ostrowiecki biznes 
nastawione były również na ochronę zatrudnionych pracowników w firmach na co wskazuje 
ponad połowa badanych biznesów w powiecie ostrowieckim. Ze względu na zbyt wysokie 
ryzyko zakażenia koronawirusem w zdecydowanej większości zdecydowano się na 
wprowadzenie pracy zdalnej. Na taki krok zdecydowało się 73% ankietowanych działalności36.  

Jak rozgraniczono było to nie tylko spowodowane wprowadzonymi restrykcjami  
w zakresie ograniczenia prowadzenia działalności w okresie lockdownu, ale także potrzebą 
zabezpieczenia organizacji przed utratą ciągłości z powodu zwiększonej ilości zachorowań 
oraz nakładanej kwarantanny. Pracodawcy sugerowali się głównie bezpieczeństwem. Zakres 
wprowadzonych zmian był szeroki w powiecie ostrowieckim.  

Ze względu na specyfikację zagrożenia ponad 62% przedsiębiorstw przystosowało 
miejsca pracy do bezpiecznych warunków poprzez doposażenie zakładów między innymi w 
akcesoria higieniczne i dezynfekcyjne. Panujące warunki wpłynęły także na ograniczenie 
bezpośredniego kontaktu nie tylko z kontrahentami, ale również wśród zatrudnionych. 28% 
podmiotów MSP zadeklarowało, że podjęło takie działania, a 13% z nich dodatkowo 
wprowadziło pracę na zmiany. Ze względu na trudną sytuację niektóre przedsiębiorstwa  
w powiecie ostrowieckim we współpracy ze specjalistami psychologicznymi wprowadziło 
                                                 
35  Ekspertyza wewnętrzna ARR IP z dnia 13.06.2021 r.: Rynek pracy w powiecie ostrowieckim, centrum przedsiębiorczości  

w okresie pandemii COV-19. Wspólne kryteria wyjścia do stabilizacji, nr 1/106/EIPBKPUPOS. 
36  Tamże. 
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możliwość skorzystania ze specjalnych terapii, na co wskazało zaledwie 6% ankietowanych 
przez IOB firm. 

Jak wynika z badań na wskazane powyżej rozwiązania w zdecydowanej większości 
decydowały się przedsiębiorstwa małe, co nie oznacza, że podmioty mikro trudniej radziły 
sobie z konsekwencjami koronawirusa. Jak ujęto w przeprowadzonych analizach mniejsza 
powszechność dynamiki zmian w jednostkach zatrudniających do 10 osób wynika między 
innymi z ich rozmiaru dotychczasowej działalności i już wcześniej przyjętych ograniczeń  
w organizacji. Ankietowani przedsiębiorcy równie często wskazywali na wprowadzenie 
bezpłatnych urlopów, na co odpowiedziało 49% firm.  

Działania te zdecydowały się przyjąć głównie biznesy handlowe oraz usługowe 
funkcjonujące na terenie powiatu ostrowieckiego. Przedsiębiorcy sektora MSP poinformował, 
że rozwiązanie to miało zapobiec zwolnieniom i redukcji zatrudnienia w działalnościach  
w okresie pandemii. Ogółem mikro przedsiębiorstwa zadeklarowały zgodnie, że wprowadzone 
w okresie koronawirusa zmiany były wystarczające w odpowiedzi na otaczające zagrożenie. 
Małe przedsiębiorstwa wskazały, że podejmowane kroki były odpowiednie, na co wskazało 
79% badanych firm, natomiast średnie przedsiębiorstwa zadeklarowały swoją skuteczność  
w blisko 50%37. 

Ze względu na niepewną przyszłość w okresie koronawirusa przedsiębiorcy rozważają 
także podjęcie dodatkowych działań, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Ponad 74% ankietowanych 
jest na to przygotowana, jednakże ostateczne decyzje zostaną podjęte dopiero w przypadku 
takiej konieczności38. 

Rynek przedsiębiorczości w powiecie ostrowieckim został mocno zakłócony 
wprowadzonym lockdownem i ogłoszoną pandemią. Ostrowieckie biznesy w dynamicznym 
tempie zdecydowały się na zmianę dotychczasowej organizacji pokonując w ten sposób 
napotkane trudności i bariery związane z kryzysem.  

Koronawirus był przyczyną przyśpieszonego rozwoju sektora MSP w powiecie 
ostrowieckim, o czym świadczy pozytywnie zdany egzamin przez te jednostki w okresie 
pandemii poprzez wdrożone zmiany innowacyjne i pokonanie negatywnych skutków 
finansowych.  

W okresie pandemii w odpowiedzi na zagrożenie wyrządzone rozpowszechnieniem się 
wirusa COVID-19 dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zostały wprowadzone 
rozwiązania służące wsparciu w pokonaniu trudności gospodarczych. Dotychczasowa pomoc 
pochodzi głównie od państwa, a dla przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie powiatu 
ostrowieckiego wprowadzono narzędzia pomocowe, na które zdecydowały się mniejsze 
podmioty.  

W celu zminimalizowania konsekwencji potęgi koronawirusa dla przedsiębiorców  
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zaproponowano rozwiązania pakietu osłonowych 
działań, inaczej nazywanych tarczą antykryzysową. Jest to pakiet możliwości dedykowanych 

                                                 
37  Tamże. 
38  Tamże. 
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dla funkcjonujących w okresie pandemii przedsiębiorstw zawierających wsparcie w postaci 
dodatkowego kapitału, dofinansowanie miejsc pracy, zwolnienie z nadmiernej biurokracji oraz 
możliwość zwolnienia z płatności obowiązkowych składek ZUS. Jest to obszerny zbiór 
narzędzi z elastyczną formą wyboru ze względu na bezprecedensowe skutki pandemii, które  
w olbrzymim stopniu dotknęły wiele obszarów gospodarczych39. 

Ze względu na szeroki zasięg pandemii dotychczasowa działalność gospodarcza 
wymaga dostosowania do nowych warunków rynkowych. W przypadku lokalnego rynku 
na terenie powiatu ostrowieckiego sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mógł 
także skorzystać z pomocy oferowanej przez instytucje wsparcia biznesu regionalnego od 
Polskiego Funduszu Rozwoju. Skorzystanie z instrumentów proponowanych przez PFR 
mogło w dużej mierze przyczynić się do złagodzenia skutków pandemicznych i umożliwić 
podmiotom sprawność gospodarczą i pełną aktywność po wyhamowaniu transmisji 
koronawirusa40. 

Specyfikacja pomocy zawartej w zapisach Tarczy Antykryzysowej proponowanej 
przedsiębiorcom z MSP jest dość obszerna. Zakres oferowanych rozwiązań osłonowych jest 
szeroki oraz elastyczny, co przekłada się na powstrzymanie kryzysów skrajnych w jakich 
znalazły się mniejsze jednostki gospodarcze. Ponadto rozwiązania, o jakie mogły ubiegać się 
lokalne firmy pozwalały biznesom ostrowieckim przetrwać na rynku w okresie pandemii oraz 
ochronić dotychczasową działalność41. Poniżej w tabeli zestawiono rozwiązania 
antykryzysowe zebrane w tarczy udostępnione dla podmiotów gospodarczych w okresie 
pandemii.  

Jednym z elementów nadrzędnym w rozwiązaniach ujętych w tarczy antykryzysowej jest 
bezpieczeństwo rynku zatrudnienia oraz ochrona miejsc pracy w podmiotach sektora MSP. 

Zalicza się tutaj między innymi dodatkowy kapitał z przeznaczeniem na dofinansowanie 
wynagrodzeń w przedsiębiorstwach ograniczonych wprowadzonymi restrykcjami  
w funkcjonowaniu rynkowym42. Dodatkowo Rząd dla pracowników wprowadził możliwość 
skorzystania z zasiłków opiekuńczych oraz chorobowych w momencie przebywania na 
obowiązkowej kwarantannie. Przeznaczone fundusze na cel zatrudnienia umożliwiają firmom 
zachowanie dotychczasowego poziomu etatyzacji43. 

Podjęcie decyzji o redukcji miejsc pracy w dłuższej perspektywie mogłoby negatywnie 
wpłynąć na działalność rynkową, czemu mają zapobiec wprowadzone narzędzia.  

Dodatkowym ułatwieniem w tej dziedzinie jest wprowadzenie możliwości skrócenia 
czasu pracy w organizacji, a także równoważny czas pracy. Przedsiębiorcy mogli także ubiegać 
się o świadczenia postojowe oraz o pożyczki na cele dowolne w działalności rynkowej44. 

 

                                                 
39  https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa [dostęp 30.03.2022].  
40  https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html?ft20=mmsp [dostęp 30.03.2022].  
41  https://arl.ostrowiec.pl/2020/04/22/kolejne-rozwiazania-dla- firm-w-ramach-tarczy-2-0/ [dostęp 30.03.2022].  
42  https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa [dostęp 28.03.2022]. 
43  Tamże. 
44  https://ostrowiec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza [dostęp 30.03.2022].  
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Tab. 3. Rozwiązania zawarte w Tarczy Antykryzysowej dedykowane podmiotom MSP 
funkcjonującym w okresie pandemii koronawirusa 

Możliwość wprowadzenia równoważnego czasu pracy – skrócony wymiar czasu pracy 
Dopłata do wynagrodzeń w okresie postoju przedsiębiorstwa 

Możliwość udzielenia urlopu w terminie wskazanym przez pracodawcę bez zgody pracownika 
Dofinansowania i świadczenia wpływające na ochronę udostępnionych miejsc pracy 

Świadczenia postojowe 
Dopłaty do jednoosobowych działalności gospodarczych na cele związane z prowadzeniem 

działalności 
Pożyczki dla mikro przedsiębiorstw 

Pomoc finansowa dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne 
Zwolnienie z obowiązkowych płatności składek społecznych 

Odstąpienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od wymagalności odsetek za opóźnieniach  
w płatnościach 

Zawieszenie obowiązku wykonania badań lekarskich związanych z wykonywaniem obowiązków 
zawodowych 

Zmiana organizacji szkoleń BHP 
Zasiłek opiekuńczy dla zatrudnionych rodziców 

Zasiłek chorobowych dla pracowników przebywających na kwarantannie 
Zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń 

Rozszerzenie terminu płatności podatku dochodowego 
Możliwość odliczenia starty za rok 2020 od przychodu 

Rozszerzenie terminu składania pliku JPK VAT 
Zmiana warunków kredytowych, możliwość odroczenia rat i terminów spłaty zobowiązań 

Gwarancje i poręczenia dla średnich firm 
Ograniczenie biurokracji administracyjnej 

Zmiany w przeprowadzaniu kontroli funkcjonujących firm oraz w zdobywaniu wymaganych 
licencji na prowadzenie działalności 

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych oraz ZUS 
Możliwość załatwień urzędowych bez konieczności wizyty w urzędzie  

Wsparcie psychologiczne oraz udostępnienie dodatkowych infolinii informacyjnych 
Źródło: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa [dostęp 28.03.2022].  
 

Kolejnym istotnym aspektem wspomagającym sektor mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw w okresie pandemii COVID-19 są instrumenty wsparcia finansowego 
zmierzającego do poprawy płynności finansowej tych podmiotów. Sytuacja kryzysowa, która 
swoim zasięgiem objęła funkcjonowanie MSP wymagała podejścia uzależnionego od 
wielkości jednostki, od rynku oraz siły finansowej biznesu. Narzędzia gwarantowane przez 
założenia Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorstw pozwalające firmom wypracować 
stabilizację kapitału obejmowały miedzy innymi pomoc od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
czy Urzędów Skarbowych. Instytucje przedsiębiorcze funkcjonujące w okresie koronawirusa 
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mogły ubiegać się o skorzystanie z możliwości odroczonych terminów płatności zobowiązań 
wynikających z prowadzonej działalności, skorzystać z dodatkowych dotacji oraz pożyczek45. 

Fundamentalny wpływ na wsparcie ostrowieckich przedsiębiorstw miały działania 
pomocowe lokalnych władz powiatu. Poza pakietem rozwiązań zawartych w założeniach 
tarczy Antykryzysowej dedykowanej przez Państwo regionalne biznesy mogły ubiegać się od 
samorządu powiatu ostrowieckiego dodatkowej pomocy. Na terenie powiatu opracowano 
specjalny program samorządowy dedykowany dla sektora MSP wspierający mniejsze 
podmioty gospodarcze. Założeniem programu było obniżenie kosztów za wynajem lokali 
będących własnością powiatu, w których lokalni przedsiębiorcy prowadzą działalność 
gospodarczą. Ponadto udostępniono możliwość skorzystania z dodatkowych ulg podatkowych 
obejmujących wymagalność z tytułu podatku od nieruchomości46. 

Poniżej zestawiono analizę wykorzystania dedykowanych rozwiązań antykryzysowych 
przez przedsiębiorstwa należące do sektora MSP w powiecie ostrowieckim. Dane pozyskano  
z raportu Agencji Rozwoju Regionalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim opracowanego na 
podstawie badania pomocy przyznanej lokalnym firmom i ankiety przeprowadzonej wśród 
ostrowieckich przedsiębiorców obejmującej zakres wsparcia dla podmiotów gospodarczych  
z sektora MSP przez Powiatowy Urząd Pracy, Inkubator Przedsiębiorczości oraz Ośrodek 
Aktywizacji Zawodowej.  

 

Tab. 4. Poziom wykorzystania wsparcia antykryzysowego w okresie pandemii w powiecie 
ostrowieckim przez przedsiębiorstwa MSP 

Rodzaj wsparcia Dane finansowe – szacowane 
Ochrona zatrudnienia 12,7 mln PLN 
Stabilizacja finansowa 23,2 mln PLN 

Wsparcie psychologiczne 2,8 mln PLN 
Fundusz pracy – świadczenia postojowe 17,9 mln PLN 

ZUS 8,6 mln PLN 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ekspertyzy wewnętrznej ARR IP z dnia 13.06.2021 r.: Rynek pracy w powiecie 
ostrowieckim, centrum przedsiębiorczości w okresie pandemii COV-19. Wspólne kryteria wyjścia do stabilizacji,  
nr 1/106/EIPBKPUPOS. 
 

W wyniku pandemii oszacowano, że przedsiębiorstwa funkcjonujące w powiecie 
ostrowieckim łącznie wykorzystały ponad 65 mln zł. Przeznaczony kapitał wspomógł 4190 
jednostek, które zdecydowały się na aktywny udział w badaniu47. Oznacza to, że średnia 
wysokość wsparcia w przeliczeniu na jedną działalność wyniosła blisko 16 tys. zł.. 
Udostępnione fundusze rekompensowały straty wynikłe w okresie spowolnienia 
gospodarczego wyrządzonego skutkami pandemii COVID-19. Największy udział kapitału 
odnotowała potrzeba stabilizacji finansowej, na co przeznaczono ponad 23 mln zł.  
                                                 
45  Tamże.  
46  https://www.um.ostrowiec.pl/pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/6498-bezpiecznik-ostrowcaswietokrzyskiego-program-wsparcia-

dla-lokalnie-dzialajacych-firm-2#mainContent, [dostęp 30.03.2022]. 
47  Ekspertyza wewnętrzna ARR IP z dnia 13.06.2021 r.: Rynek pracy w powiecie ostrowieckim, centrum przedsiębiorczości  

w okresie pandemii COV-19. Wspólne kryteria wyjścia do stabilizacji, nr 1/106/EIPBKPUPOS.  
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27% środków wydano na świadczenia postojowe. Podobny poziom wsparcia został 
przeznaczony na ochronę lokalnych miejsc pracy w mniejszych przedsiębiorstwach. Istotnym 
wsparciem były również umorzenia obowiązkowych składek ZUS na co przeznaczono ponad  
8 mln zł., czyli 13% całego finansowania antykryzysowego48. Najmniejsze wsparcie kapitału,  
o jakie ubiegali się ostrowieccy przedsiębiorcy objęło pomoc psychologiczną, na co wydano 
blisko 3 mln zł.49. 

W prowadzonym badaniu przez lokalne instytucje otoczenia biznesu największą grupę 
analizowanych organizacji ostrowieckich stanowiły jednostki prowadzące działalność 
usługową – 64%, handlowe – 31%, pozostałe – 5%. Biorąc pod uwagę klasyfikację przedsię-
biorczości regionalnej i wielkość badanych biznesów największą grupą aktywną w badaniu 
były organizacje zatrudniające do 10 osób – 70,6%, następnie małe firmy – 28,2%  
oraz średnie – 1,2%50.  

Analizowane instytucje przedsiębiorcze funkcjonujące na terenie powiatu ostrowieckiego 
deklarowały informacje obejmujące strukturę wsparcia w okresie pandemii Covid-19 na 
przełomie pierwszego półrocza 2021 r. Należy jednak podkreślić, że zaprezentowane w ujęciu 
dane są jedynie powierzchowne, ponieważ dedykowane wsparcie antykryzysowe dla 
podmiotów MSP było dostępne również w drugiej części roku 2021. Na podstawie danych 
pozyskanych z Inkubatora Przedsiębiorczości wynika, że pomoc, o jaką ubiegają się lokalne 
podmioty gospodarcze obejmuje strategię kilkuletnią i na chwilę obecną brak danych 
dokładnych obejmujących dokładny poziom finansowania antykryzysowego w powiecie 
ostrowieckim finansowanego przez Ministerstwo. Dane, które zostały zestawione przez lokalne 
ośrodki wspierające przedsiębiorczość ostrowiecką miały na celu obrazowanie obecnej sytuacji 
na rynku pracy. W wyniku przeprowadzonych analiz kluczowym zagadnieniem, któremu 
poddane były aktywne przedsiębiorstwa było wsparcie ograniczonych podmiotów MSP 
rozwiązaniami uruchomionymi przez Ministerstwo. Na podstawie ankiety brak również 
danych obejmujących ilość firm, które nie ubiegały się o pomoc kryzysową. 

Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, który zdecydował się na aktywny udział 
w prowadzonych badaniach został poproszony także o wskazanie oceny wynikającej 
otrzymaną pomoc w okresie kryzysu związanego z pandemią koronawirusa. W zdecydowanej 
większości analizowane podmioty gospodarcze pozytywnie wskazali korzyści wynikające  
z pomocy założeń tarczy antykryzysowej. Zdecydowana większość – 73% analizowanych firm 
MSP skorzystała z kilku możliwości zawartych w regulacjach. Przedsiębiorcy wskazali ulgi 
ZUS jako najbardziej adekwatne rozwiązanie na sytuację finansową spowodowaną 
wprowadzonymi restrykcjami. Z tego narzędzia zdecydowało się skorzystać 87% 
ostrowieckich jednostek. Jak wskazują badania wspólne Inkubatora Przedsiębiorczości oraz 
współpracujących instytucji wsparcia lokalnego biznesu wsparcie ZUS stanowiło istotę 
wsparcia, jakiego oczekiwali ostrowieccy przedsiębiorcy. Dodatkowym instrumentem, które 

                                                 
48  Tamże.  
49  Tamże. 
50  Tamże.  
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wpłynęło na poprawę sytuacji gospodarczej prosperujących w okresie pandemii działalności 
były świadczenia postojowe, z których skorzystało 64% instytucji przedsiębiorczych.  
Były to głównie podmioty handlowe – 33% badanych firm. Z obniżenia wymiaru czasu pracy 
oraz z możliwości wdrożenia w organizacji pracy zdalnej skorzystało ponad 50% 
ostrowieckich przedsiębiorstw51. Świadczy to także o ich elastycznym dostosowaniu do 
panujących warunków oraz szybkiej reakcji na zachodzące zmiany. Jak ocenili badani 
przedsiębiorcy skuteczność wdrożonych rozwiązań tarczy antykryzysowej była jednak średnio 
przez nich oceniona. W skali od 1 do 10 średnią oceną było 4. Z deklaracji badanych firm 
wynika, że największą barierą był czas oczekiwania na wsparcie i nie do końca sprecyzowane 
informacje związane z otrzymaniem wsparcia. Odpowiednio 69% analizowanych jednostek 
wskazało na skomplikowaną biurokrację. Co trzeci biznes wskazał, że kryteria wpływające na 
otrzymanie świadczeń były utrudnione ze względu na stawiane wymagania oraz utrudniony 
kontakt z administracją urzędową. Na ocenę przedsiębiorców wpłynęła także obawa  
o rozliczenie się z otrzymanej pomocy w przyszłości52. 

Struktura finansowania antykryzysowego na podstawie 
prowadzonych badań ankietowych na przykładzie  

małych i średnich przedsiębiorstw z powiatu ostrowieckiego 
– metodyka badań własnych 

Analiza struktury finansowania recesji związanej z rozpowszechnieniem się wirusa COVID-19 
została przeprowadzona oparta na badaniach ankietowych przy wykorzystaniu kwestionariusza 
ankiety. Materiał pozyskany na potrzebę opracowania artykułu został zebrany od 
przedsiębiorców działających na terenie powiatu Ostrowca Świętokrzyskiego. Do badania 
ankietowego przystąpiło łącznie 136 przedsiębiorstw kwalifikowanych do sektora MSP. 
Ankieta udostępniona dla ostrowieckich instytucji przedsiębiorczych została przeprowadzona 
w okresie 01.12.2021-14.01.2022. Dane pozyskane od tych firm dostarczają informacji  
o skutkach, z jakimi mierzą się ostrowieckie działalności w obliczu pandemii oraz ich ocena. 
Kwestionariusz został udostępniony do zapoznania się z jego pytaniami na zasadzie 
dobrowolności, ankieta była anonimowa.  

Badane działalności kwalifikowane są do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 
Firmy biorące udział w badaniach działają na terytorium powiatu ostrowieckiego, a ich staż na 
lokalnym rynku przekracza rok. Próba badawcza została wybrana celowo, to znaczy 
przedsiębiorstwa grupowane do sektora małych i średnich podmiotów. Można ująć, że jest to 
próba reprezentatywna, ponieważ odpowiedzi na udostępnioną ankietę udzielali głównie 
właściciele ostrowieckich firm oraz upoważnione osoby decyzyjne. Próba badawcza liczy 136 
firm MSP. Podstawowym kryterium, które wzięto pod uwagę przy wyborze próby badawczej 
był staż działalności na rynku, aby uzyskane informacje pozwoliły ocenić sytuację związaną  
                                                 
51  Tamże. 
52  Tamże. 
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z powszechnością koronawirusa i jego wpływ na ostrowieckie działalności. Wybór 
testowanych podmiotów gospodarczych związany był także z dostępnością tych firm oraz 
możliwością uzyskania formy kontaktu oraz odpowiedzi na formularz z pytaniami 
ankietowymi od osób upoważnionych do ich udzielenia. Pomimo trudności związanych  
z ograniczoną działalnością stacjonarną niektórych jednostek.  

Kwestionariusz ankiety został podzielony na dwie części. Pierwsza ogólna obejmuje 
charakterystykę badanych przedsiębiorstw, które zdecydowały się na aktywny udział  
w ankiecie. Część druga obejmuje problematykę działalności ankietowanych przedsiębiorstw 
w okresie pandemii. Postawiono pytania obejmujące strukturę działalności finansowej  
w okresie pandemii, kondycję gospodarczą, rodzaj finansowania antykryzysowego oraz ocenę 
przedsiębiorców w odpowiedzi na otrzymane wsparcie. Pytania zawarte w kwestionariuszu 
pozwoliły zaobserwować wpływ tarczy antykryzysowej na efekty działalności przedsiębiorstw 
sektora MSP na terenie powiatu ostrowieckiego oraz uzyskać rekomendacje płynące z badań. 
Poniżej przedstawiono otrzymane wyniki prezentując je za pomocą wykresów.  

Ocena wsparcia finansowego 
 przez ostrowieckich przedsiębiorców – wyniki badań 

Główną metodą wykorzystaną przy dotarciu do grupy docelowej była panorama firm oraz 
media społecznościowe. Realizacja badania ankietowego odbyła się osobiście po ówczesnym 
umówieniu spotkania z osobą decyzyjną. Charakterystyka grupy analizowanej została zawarta 
w danych metryki w kwestionariuszu ankiety, do których zalicza się staż prowadzonej 
działalności, jej wielkość, rodzaj i forma prawna. Najliczniejszą grupę badanych 
przedsiębiorstw stanowiły firmy prosperujące na rynku w okresie od 1 roku do 3 lat.  

Odpowiedzi na pytania z kwestionariusza udzieliło łącznie 136 jednostek gospodarczych 
zarejestrowanych w powiecie ostrowieckim. Przeanalizowano 66 przedsiębiorstw z grupy 
mikro, 42 małe podmioty oraz 28 średnich firm. Do kwestionariusza nie przystąpiła żadna 
firma, która działa na rynku ostrowieckim poniżej jednego roku. Największą grupę stanowią 
działalności funkcjonujące na rynku gospodarczym w okresie powyżej roku do 3 lat – 80 firm. 
W istocie odnotowano, że najliczniejszą zbiorowość w tej grupie stanowią podmioty mikro 
(46%), następnie małe firmy (31%), najmniejsze gremium stanowią średnie biznesy (23%). Do 
badania przystąpiło także 51 jednostek gospodarczych funkcjonujących na rynku od 4 do 10 lat 
– 29 przedsiębiorstw z grupy mikro, 16 małych oraz 6 średnich podmiotów. Najmniejszą grupę 
stanowią firmy najdłużej prosperujące na rynku (powyżej 10 lat). Do badania przystąpiło tylko 
5 przedsiębiorstw tej zbiorowości, zaledwie 3% analizowanych biznesów. Okres działalności 
w systemie rynkowym badanych jednostek stanowi zasadniczą zmienną, od której następnie 
zależy ocena indywidualna tych firm w odpowiedzi na wsparcie w stadium 
epidemiologicznym. Młodsze przedsiębiorstwa nie są w stanie w pełni zobrazować 
porównania wyników finansowych i efektywności działalności w okresie przed wybuchem 
pandemii wirusa Covid-19 oraz w jej trakcie. Zgodnie z otrzymanymi wynikami ankiety 
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przeważającą liczebność w powiecie ostrowieckim stanowią jednoosobowe działalności 
gospodarcze. 

Na podstawie powyższego zestawienia należy stwierdzić, że zdecydowany odsetek 
badanej zbiorowości wyznaczają jednoosobowe działalności gospodarcze. To aż 63 przedsię-
biorstwa spośród 136 ankietowanych respondentów (46%). Kolejną liczną grupę stanowią 
spółki osobowe i kapitałowe – 49 głosów co równa się 36%. Zaledwie 8% badanych 
podmiotów tworzą spółki cywilne.  

W badaniu ankietowym brały udział także jednostki gospodarcze, które zadeklarowały 
przynależność do grupy innych podmiotów stanowiąc łącznie 7% analizowanych firm. 
Pozostały odsetek 3% stanowią fundacje i instytucje non- profit.  

W gronie 136 jednostek biorących czynny udział w badaniu niemal co trzecia firma była 
zarządzana przez osobę fizyczną, która we własnym zakresie dbała o interesy działalności, 
niezatrudniającą osób trzecich.  

Dokładny wskaźnik etatyzacji na dzień przeprowadzonej ankiety został wyznaczony na 
podstawie pytania numer 3. Przedsiębiorców zapytano o podanie poziomu zatrudnienia.  

Dane otrzymane w odpowiedzi na punkt trzeci zestawiono na wykresie poniżej.  

Wykres 1. Ilość osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie (pytanie 3) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Z grona 136 badanych podmiotów gospodarczych prosperujących na terenie powiatu 
ostrowieckiego, blisko połowa zadeklarowała zatrudnienie na poziomie 1-5 osób. 23% 
ostrowieckich firm zatrudnia od 6 do 15 osób, natomiast 16% respondentów poinformowało  
o zatrudnieniu 16-25 pracowników.  

Pozostałe 12% stanowią przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 26 osób. Kwestia 
zatrudnienia ujęta w ankiecie oraz dane deklarowane przez przedsiębiorców potwierdzają 
wielopłaszczyznową strukturę etatyzacji w testowanych biznesach MSP. Należy podkreślić,  
że na szeroką skalę w badaniu ankietowym wzięły udział zarówno jednoosobowe działalności 
gospodarcze, jak i średnie przedsiębiorstwa zatrudniające do 250 pracowników.  

Kolejne pytanie obejmuje specjalizację prowadzonej działalności na ostrowieckim rynku. 
Lokalnych przedsiębiorców zapytano o branżę, w jakiej prosperują małe i średnie 
przedsiębiorstwa biorące czynny udział w badaniu. Rozkład pozyskanych informacji jest dość 
regularny. Odpowiedzi pozyskane od przepytanych menadżerów ukazuje poniższy wykres.  

1-5 osób 6-15 osób 16-25 osób Powyżej 26
osób
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Wykres 2. Profil prowadzonej działalności (pytanie 4) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na udział w przeprowadzonej ankiecie, zapytane 
o profil prowadzonej działalności wskazały specjalizację zgodną z danymi rejestracyjnymi 
firmy. W badanej zbiorowości 136 przedsiębiorców, zdecydowaną większość stanowią 
podmioty gospodarcze ukierunkowane na działalność handlową. W całej analizowanej grupie 
biznesy oparte na handlu stanowią 37%. Podobną branżę stanowią działalności hurtowe – 27%. 
Przedsiębiorstwa oparte na obrocie towarowym, czyli na transakcjach kupna-sprzedaży w całej 
badanej populacji stanowią zdecydowaną większość – blisko 65% całej testowanej 
zbiorowości. Na kolejnym miejscu znajdują się zakłady świadczące usługi dla swoich 
kontrahentów. Działalność usługowa biorąca udział w ankiecie równa jest 23% w odniesieniu 
do pozostałych branż. Ostatnią grupę stanowią instytucje finansowe i administracyjne – 7% 
badanej zbiorowości. Zaledwie 7 przedsiębiorców (pozostałe 5%) wprost nie określiło 
specjalizacji własnego biznesu. 

Bez względu na formę i rodzaj prowadzonego przedsięwzięcia istotnym czynnikiem dla 
firm z sektora MSP jest rozwój i ekspansja gospodarcza.  

 

Wykres 3. Wysokość obrotów osiąganych w ciągu roku (pytanie 5) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Uczestników badania ankietowego poproszono o wypowiedzi powiązane  
z generowaniem wyników finansowych. Pierwszą zasadniczą kwestią, o którą poproszono 
przedsiębiorców było określenie wysokości obrotów generowanych przez zakład firmowy  
w ciągu roku. Pozyskane w pytaniu nr 5 dane zaprezentowano na wykresie 3. 

Jak ukazano na powyższym wykresie wielkość przepływu kapitału w przedsiębiorstwach 
należących do sektora MSP ma tendencję wzrostową. Dynamika ta wynika przede wszystkim 
z wielkości badanego podmiotu gospodarczego, ale także rodzaju i przyjętej strategii. 
Największą grupę respondentów przedsiębiorczych stanowią firmy, które zadeklarowały 
osiąganie obrotu nakładów finansowych na poziomie ponad 150 tysięcy złotych w pełnym 
roku bilansowym. Ponad 72% wszystkich analizowanych jednostek zgodnie oświadcza,  
że kondycja finansowa przedsiębiorstwa w okresie przed wybuchem epidemii wirusa  
COVID-19 była umiarkowana. 15% innych działalności informuje, że wielkość wymiany 
dochodu ukształtowana została w przedziale od 101-150 tys. zł.. Są to głównie mikro 
przedsiębiorstwa, które ze względu na swoje doświadczenie na rynku zapobiegają  
o polepszenie swojej kondycji kapitału. Zaledwie 15 przedsiębiorstw MSP podało, że wartość 
obrotów nie przekroczyła w poprzednim roku bilansowym 100 tys. zł. Ostatnią, najsłabszą 
budżetowo grupę stanowią podmioty, które w kwestionariuszu ankiety odpowiedziały,  
że wielkość obrotowa osiąga do 25 tys. zł. rocznie. Zbiorowość ta stanowi nie więcej niż 2% 
wszystkich badanych biznesów z powiatu ostrowieckiego.  

Poszczególne branże podejmują odpowiednie kroki gospodarcze uzależnione od 
przybranej specjalizacji w celu podniesienia swojej rynkowej atrakcyjności. Szczególny 
charakter płynności finansowej wyznacza opinia samych przedsiębiorców i dane księgowe 
zawarte w sprawozdaniach finansowych. Dokładna dynamika aktywności gospodarczej 
analizowanych jednostek została wyrażona na poniższym wykresie.  
 

Wykres 4. Dynamika sytuacji gospodarczej (pytanie 6) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 
Ostrowieccy przedsiębiorcy w punkcie 6 zostali poproszeni o wyrażenie obiektywnej 

opinii związanej z bieżącą działalnością przedsiębiorczą. Większość podmiotów, najliczniejsza 
grupa testowanych zgodnie zadeklarowała, że w przeciągu ostatnich rachunkowo lat 
przedsiębiorstwo znajduje się na etapie stabilizacji finansowej. Podmioty te stanowią 83% całej 
ankietowanej grupy. To aż 70% więcej niż populacja deklarująca tendencję wzrostu 
finansowego. Działalności gospodarcze, które atrakcyjnie oceniają płynność finansową 
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prowadzonej przedsiębiorczości wyznaczają 14% wszystkich badanych firm. Do tej grupy 
przypisało się łącznie 19 zakładów pracy z sektora MSP. Najmniejszy zbiór stanowią 
przedsiębiorstwa, które otwarcie wypowiadają się o kłopotach finansowych. Wśród 
ankietowanych przedsiębiorstw wyłącznie 3% podmiotów gospodarczych zadeklarowało 
tendencję spadku w prowadzonej działalności w przeciągu ostatnich lat. Dokładna struktura 
płynności kapitału w jednostkach z powiatu ostrowieckiego została ujęta poniżej.  
 

Wykres 5. Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa przed wybuchem pandemii (pytanie 7) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Ocena jednostek gospodarczych w odniesieniu do sytuacji finansowej działalności  
w okresie przed wybuchem pandemii koronawirusa jest szeroko zróżnicowana. Zdecydowana 
większość biorących udział w badaniu wskazała, że zagadnienia związane z kondycją 
finansową były oceniane pozytywnie. 74% ankietowanych respondentów zadeklarowało, że 
przedsiębiorstwo funkcjonowało bez zakłóceń przepływu kapitału. Zaledwie część 
oświadczyła, że sytuacja finansowała była zła, tylko 22% badanych podmiotów 
gospodarczych. Do straty przyznało się cztery firmy, czyli 3% badanej zbiorowości. Biorąc 
pod uwagę pozyskane od ostrowieckich informacje należy zaznaczyć, że kondycja finansowa 
badanych działalności w okresie przed pandemią notowała się dostatecznie.  

Wyraźny wpływ na badane wskaźniki finansowe przedsiębiorstw miała jak już 
wspomniano epidemia koronawirusa. Przedsiębiorcy wskazali, że powszechność wirusa stała 
się największą barierą prowadzonych działalności. Rozbicie danych związanych z wybuchem 
epidemii i jej wpływ na ostrowieckie przedsiębiorstwa należące do sektora MSP zestawiono na 
wykresie obrazującym dotkliwość skutków pandemii.  

Wykres 6. Dotkliwość konsekwencji pandemii w oparciu na dotychczasową działalność (pytanie 8) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Analizowane podmioty gospodarcze w pytaniu nr 8 zostały poproszone o wskazanie czy 
przedsiębiorstwo zostało dotknięte negatywnymi skutkami. Większość respondentów zgodnie 
oświadczyła, że w dobie pandemii sytuacja jednostki w ogromnym stopniu została objęta 
następstwem koronawirusa. Do zmiany epidemiologicznej przedsiębiorczości przyznało się 
100% badanych podmiotów. Żadna firma nie zadeklarowała, że rozpowszechnianie się wirusa 
COVID-19 nie wpłynęło na działalność bieżącą. Oznacza to, że dotychczasowa aktywność 
funkcjonujących na ostrowieckim rynku biznesów została zakłócona. Należy jednak pamiętać, 
że w okresie przeprowadzonego badania ankietowego większość jednostek mogła kierować się 
głównie odczuciami subiektywnymi. Ta opinia może nie odzwierciedlać faktycznej sytuacji 
finansowej przedsiębiorstwa. Niewiadoma wynikająca z wybuchu epidemii była wobec 
przedsiębiorców determinantą, która wpłynęła na zmianę dotychczasowej strategii działalności. 
Należy wziąć pod uwagę, jakie skutki w przeważającym stopniu przyczyniły się do 
zachodzących zmian prosperujących w powiecie ostrowieckim firm. Dokładne informacje na 
temat szczególnych konsekwencji pozyskane od podmiotów MSP zostały przedstawione na 
wykresie poniżej.  
 

Wykres 7. Skutki wynikające z ograniczeń epidemiologicznych (pytanie 9) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Ostrowiecki sektor mikro, małych i średnich firm został poproszony o wskazanie 
najbardziej zagrażających rezultatów występujących w wyniku powszechności wirusa SARS-
CoV-2. Intencją pytania nr 9 z kwestionariusza ankiety było pozyskanie podstawowych danych 
od lokalnych firm związanych ze skutkami wybuchu pandemii i wprowadzonych ograniczeń. 
Biorące w ankiecie przedsiębiorstwa miały możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi, wobec 
czego wykres najlepiej obrazuje zagrażające konsekwencje koronawirusa i wprowadzonych 
przez niego ograniczeń.  

Najwięcej firm, ponieważ blisko 88% całej badanej zbiorowości wskazało,  
że najpotężniejszą konsekwencją były problemy finansowe oraz opóźnienia w płatnościach od 
kontrahentów. Kolejną trudnością, którą wskazali przedsiębiorcy były problemy kadrowe. 
Nieobecność pracowników oraz redukcja zatrudnienia były dotkliwe dla 78% badanych 
podmiotów. Innym kłopotem ostrowieckich biznesów, który zakłócił ich bieżącą działalność 
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był spadek popytu, czego doświadczyło 92 przedsiębiorstwa. 63% badanych firm wskazało 
także barierę związaną z ograniczoną dostępnością administracyjną. Dla 73 firm 
problematyczną kwestią były także zakłócenia dostaw oraz utrudniony dostęp do 
kontrahentów. Niektóre działalności zostały decyzją władz państwowych zawieszone na okres 
wprowadzonych obostrzeń, z czego nie tylko przedsiębiorstwa wpisane na tą listę spowolniły. 
Kłopot ten dotyczył także firm, które współpracowały z branżami ograniczonymi decyzjami 
rządu, co przełożyło się przede wszystkim na mikro przedsiębiorstwa z powiatu 
ostrowieckiego. Istotną konsekwencją wprowadzonych ograniczeń wywołanych pandemią był 
brak surowców, na które niosły zapotrzebowanie funkcjonujące podmioty MSP.  
Ich niedostateczna ilość wpłynęła na spowolnienie dotychczasowej działalności. Do trudności 
w pozyskaniu surowców przyznało się 54 firmy, co stanowi prawie 40% badanej zbiorowości. 
Przedsiębiorstwa wskazały, że były także inne znaczne konsekwencje, które przełożyły się na 
dotychczasową funkcjonalność. Nie zostały one jednak dokładnie sprecyzowane.  

Biorących udział w ankiecie przedsiębiorców poproszono także o wskazanie, czy 
przedsiębiorstwo było odpowiednio przygotowane na wypadek wprowadzonych ograniczeń  
i zakłócenia dotychczasowej bieżącej działalności w odpowiedzi na powszechność wirusa 
COVID-19. Pozyskane dane na pytanie 10 zestawiono na wykresie kolejnym.  

Wykres 8. Przygotowanie przedsiębiorstw do ryzyka epidemiologicznego (pytanie 10) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 
W momencie wprowadzenia stanu epidemii w przypadku ostrowieckich jednostek MSP 

zaledwie 6% podmiotów było przygotowane na konsekwencje kryzysu. Bez względu na zasięg 
koronawirusa 9 przedmiotów zadeklarowało przygotowanie działalności do ewentualnego 
zakłócenia funkcjonowania rynkowego.  

Z badanej populacji przedsiębiorstw zdecydowana większość oświadczyła, że strategia 
firmy nie była w ogóle przygotowana na ryzyko pandemii. 40% testowanych przedsiębiorców 
oświadczyło natomiast, że działania związane z rozpowszechnieniem wirusa COVID-19 
podjęło dopiero w momencie ogłoszenia decyzji przez ministerstwo o lockdownie.  

W odpowiedzi na ognisko ograniczeń badane jednostki podjęły odpowiednie etapy 
zmierzające do łagodzenia zagrożenia wirusowego. Szczególne dane pozyskane od 
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przedsiębiorców zostały zestawione na wykresie obrazującym podejmowane działania przez 
ostrowiecki sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  
 

Wykres 9. Podejmowane kroki w odpowiedzi na wprowadzone obostrzenia gospodarcze (pytanie 11) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Celem uniknięcia radykalnych zmian działalności gospodarczych oraz w odpowiedzi na 
wprowadzony lockdown przedsiębiorstwa z powiatu ostrowieckiego zdecydowały się na 
reorganizację dotychczasowej aktywności. Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie 
kroków, które wdrożone zostały w badanych podmiotach po ogłoszeniu decyzji  
o obowiązujących obostrzeniach. Połowa badanych firm wśród zatrudnionych wprowadziła 
pracę zdalną. W przypadku niektórych branż była to odgórna, przymusowa decyzja wynikająca  
z rozporządzenia ogłoszonego przez władze państwowe. 61 podmiotów gospodarczych 
ogłosiło także formę pracy rotacyjnej, co wiązało się także ze zmianami pracowniczymi  
i wykonywanymi obowiązkami. 40% badanych respondentów zadeklarowało także,  
że podległa firma wdrożyła modyfikacje oferowanych usług dla kontrahentów. Zaledwie  
13 przedsiębiorstw ze 136 wszystkich biorących udział w ankiecie oświadczyło, że przełomem 
była również rozpoczęta działalność mobilna. Tylko 5% ankietowanych nie podjęło żadnych 
kroków niwelujących zawieszenie gospodarcze. 

Wykres 10. Redukcja zatrudnienia w związku z epidemią koronawirusa (pytanie 12) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Jedną z decyzji podjętych przez sektor MSP prosperujący na terenie powiatu 
ostrowieckiego była forma zmniejszenia dotychczasowego zatrudnienia. Odpowiedzi 
pozyskane na pytanie, czy badana firma w efekcie pandemii zredukowała etatyzację 
zestawiono na wykresie 10.  

W powiecie ostrowieckim biznesy należące do sektora MSP w większości utrzymały 
miejsca pracy w prosperujących zakładach. 61% ankietowanych firm zadeklarowało,  
że w związku z wybuchem pandemii nie podjęto żadnych decyzji o redukcji zatrudnienia.  

39% przedsiębiorstw wdrożyło jednak działania zmierzające do zmniejszenia dostępnych 
etatów.  

Przedsiębiorców zapytano także, czy w przyszłości brana jest pod uwagę redukcja 
zatrudnienia wywołana skutkami wirusa COVID-19. Zestawienie otrzymanych informacji 
wskazano na wykresie 11. 
 

Wykres 11. Planowana redukcja zatrudnienia w przedsiębiorstwach w związku z ryzykiem 
powszechności koronawirusa (pytanie 13) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
 

Jak przedstawiono na zestawieniu ponad połowa ankietowanych respondentów (70%) 
planuje podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia obowiązujących miejsc pracy  
w związku z obowiązującym stanem pandemii. 50 firm, czyli 30% badanej populacji nie 
zamierza redukować dotychczasowych etatów.  

Warto także podkreślić, że może to być związane z trudnością podjęcia takiej decyzji na 
moment przeprowadzonej ankiety. Analizując otrzymane wyniki, należy również zwrócić 
uwagę, że wpływ na dane ma wielkość badanych podmiotów gospodarczych.  

Wprowadzenie redukcji zatrudnienia w przedsiębiorstwach kwalifikowanych do grupy 
mikro może okazać się bardziej dotkliwą decyzją w porównaniu z jednostkami średniej 
wielkości.  

Oprócz wymienionych powyżej ograniczeń kadrowych w funkcjonujących podmiotach 
MSP istnieją także inne trudności. Biorących udział w badaniu przedsiębiorców zapytano  
o szczegóły problemów kadrowych wynikających z pandemii COVID-19.  

Przyczyny pozyskane od ostrowieckich specjalności przedsiębiorczych zestawiono 
poniżej.  
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Wykres 12. Przyczyny problemów kadrowych w związku z epidemią (pytanie 14) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Najwięcej MSP z powiatu ostrowieckiego wskazało, że główną przyczyną problemów 
kadrowych była konieczność zawieszenia aktywności ze względu na wprowadzone decyzje. 
Jest to problem określony przez 119 firm, co stanowi 87%. Kolejna istotną barierą była 
kwarantanna pracowników. Ponad 65% jednostek zmierzyło się jej skutkami. Dodatkowo 
wśród pracowników odnotowano zwiększoną ilość zwolnień lekarskich (60% firm). Podobny 
odsetek ankietowanych wskazało powszechność wykorzystania przez zatrudnionych opieki 
nad dziećmi. Istotnym problemem był także stres przed zachorowaniem oraz wzmożone 
wykorzystywanie urlopu. Na tą odpowiedź wskazało 23% badanych. 13 ostrowieckich firm 
zmierzyło się także z problemem rezygnacji z pracy przez zatrudnionych.  

Wyłącznie dwa przedsiębiorstwa, czyli 1% respondentów określiło, że problemy kadrowe 
wymienione w kwestionariuszu ankiety nie wystąpiły. Badane przedsiębiorstwa dotkliwie 
odczuły skutki wirusa SARS-CoV-2. Nawiązano też do wyników finansowych generowanych 
przez ankietowane branże po wybuchu epidemii. Sytuacja finansowa sektora MSP po 
wystąpieniu kryzysu została pokazana poniżej na wykresie.  

Wykres 13. Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa po wybuchu pandemii (pytanie 15) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Sytuacja związana z finansami przedsiębiorstwa w zdecydowanej większości jest źle 
oceniana przed ostrowieckie instytucje. Połowa ankietowanych przedsiębiorstw wprost 
wskazuje, że kondycja budżetowa została zagrożona przez koronawirusa, natomiast 31% 
przedsiębiorców deklaruje, że potrzebuje wsparcia finansowego pochodzącego ze źródła 
zewnętrznego. Płynną sytuację finansową deklaruje 13% podmiotów gospodarczych. Może to 
wynikać z wielkości prosperującej działalności. Na brak problemów finansowych nie skarży 
się zaledwie 7 ankietowanych firm.  

Odpowiedzią na brak problemów finansowych może być za krótki przedział czasu na 
zadeklarowanie jakichkolwiek kłopotów finansowych, natomiast niektóre z analizowanych 
branż nie zostały w pełni dotknięte wprowadzonymi decyzjami rządowymi.  

Z ankietowanych przedsiębiorstw nie każda specjalizacja była zmuszona do zawieszenia 
prowadzonej działalności, zatem ciężko porównać, które z analizowanych jednostek zostały  
w skutek pandemii najbardziej podatne na problemy finansowe. Przeszkoda związana  
z płynnością kapitału firmy jest bardziej intensywna dla przedsiębiorstw mikro.  

Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w przeprowadzonej ankiecie został 
zapytany czy w działalności odnotowano spadek przychodów w skutek pandemii. Pozyskane 
wyniki ujęto na poniższym wykresie. 

Wykres 14. Spadek przychodów w przedsiębiorstwach (pytanie 16) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Przedsiębiorcy MSP z powiatu ostrowieckiego poproszeni o ocenę sytuacji finansowej 
własnej działalności w większości zgodnie oświadczyli, że dotknęli spadku osiąganych 
przychodów. 97% przedsiębiorstw z sektora MSP deklaruje, że przychody spadły. Z całej 
badanej zbiorowości tylko 4 podmioty gospodarcze nie doświadczyły spowolnienia 
finansowego. Może to mieć główny związek z przygotowaniem tych działalności do 
ewentualnych skutków wywołanych powszechnością koronawirusa. 

W nawiązaniu do tego w ankiecie poproszono także o wskazanie rzetelnego przedziału 
zmniejszenia zysków. Dokładny poziom struktury obniżenia zysków finansowych testowanych 
jednostek przedstawiono na wykresie poniżej.  
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Wykres 15. Udział procentowy spadku przychodów przedsiębiorstw w działalności 
epidemiologicznej w porównaniu z rokiem 2019 (pytanie 17) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
 

W nawiązaniu do pytania poprzedniego, w którym zapytano przedsiębiorców o spadek 
przychodów działalności tylko cztery ankietowane firmy zadeklarowały, że zmniejszenie 
przepływu kapitału nie zostało odnotowane w finansach podmiotu. Pozostałe dane- jak ujęto na 
powyższym wykresie wśród ostrowieckich jednostek są dość zróżnicowane. Najmniejszy 
spadek (do 10%) przychodów w porównaniu z rokiem 2019 odnotowało 16 przedsiębiorstw, 
czyli 11% ankietowanych. Zmniejszenie zysków do 30% zadeklarowało 27% respondentów. 
Największą grupę stanowią podmioty, które zarejestrowały spadek przychodów do 50% – 
38%. Największą wartość, którą stracili przedsiębiorcy prosperujący w Ostrowcu Świętokrzy-
skim odnotowano na poziomie większym niż 50%. Do tej grupy zadeklarowało się 28 
podmiotów gospodarczych, czyli 20% całej badanej zbiorowości. Jest to niepokojące zjawisko 
zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw należących do sektora MSP. W przypadku podmiotów 
mikro, małych, których dotychczasowe zyski nie były wypracowane na maksymalnym 
poziomie, mogą przyczynić się do problemów finansowych prowadzonych działalności. 
Mniejsze jednostki, które nie będą w stanie zagwarantować płynności finansowej mogą 
doświadczyć ekonomicznej niewypłacalności. W związku ze zmianami strukturalnymi 
spadków przychodów w ostrowieckich firmach, przedsiębiorców zapytano także o wzrost 
kosztów dotychczasowej działalności. Odpowiedzi pozyskane w pytaniu 18 przedstawiono za 
pomocą poniższego wykresu.  

Wykres 16. Wzrost kosztów działalności po wybuchu pandemii (pytanie 18) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Jako kolejny skutek, ostrowiecki sektor MSP w okresie epidemiologicznym odczuł 
radykalny wzrost kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Tylko 9 ankietowanych 
przyznało, że w ramach funkcjonowania na rynku nie zostały odnotowane wzrosty 
ponoszonych kosztów.  

Zdecydowana większość badanej zbiorowości (93%) doświadczyła maksymalizacji 
wydatków. Biorąc pod uwagę uczestników badania różnych specjalizacji, należy zaznaczyć,  
że zjawisko to nie jest spowodowane podniesieniem kosztów konkretnej branży. Podwyższenie 
cen, w tym rosnąca inflacja to główne determinanty wpływające na ponoszenie większych 
kosztów oraz zmniejszenie stanów magazynowych.  

Większe koszty mogą stanowić istotne bariery gospodarcze dla dotychczasowych 
podmiotów MSP. Efektem odnotowania większych wydatków działalności może być 
zahamowanie aktywności inwestycyjnych ostrowieckich przedsiębiorstw.  

Ankietowani przedsiębiorcy byli zmuszeni sytuacją gospodarczą i rosnącą 
powszechnością koronawirusa do wprowadzenia rozmaitych modyfikacji podejmowanych 
strategii. W kwestionariuszu zapytano ankietowanych czy w związku z wybuchem epidemii 
zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany koncepcji prowadzonych działalności. Odpowiedzi 
na pytanie 19 ujęto poniżej.  
 

Wykres 17. Zmiana strategii działalności w obliczu koronawirusa(pytanie 19) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Jak pokazano na wykresie, ponad 90% przedsiębiorców funkcjonujących w powiecie 
ostrowieckim zarządziło wprowadzić zmiany dotychczas prowadzonych przedsiębiorczych 
koncepcji. Tylko 13 biorących w badaniu firm nie zdecydowało się na żadne reformy.  

Kolejnym podpunktem pytania było także pozyskanie kluczowej wiedzy od 
koordynatorów na temat zmian, jakie wprowadzili.  

Uczestników, którzy potwierdzili zmianę dotychczasowej strategii zapytano o to, jakie 
reformy zostały wdrożone w walce z zagrożeniem płynącym z rozpowszechnienia wirusa 
SARS-CoV-2.  

Ankietowani przedstawili różne pomysły. Po przeprowadzeniu podsumowania 
pozyskanych informacji poniżej za pomocą tabeli zostały zaprezentowane strategie, które 
zostały wykorzystane w ostrowieckich biznesach w celu zniwelowania skutków 
wprowadzonego stanu epidemiologicznego.  
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Tab. 5. Reformy wprowadzone w ostrowieckich przedsiębiorstwach MSP 
Wprowadzenie specjalnego sposobu 
komunikacji pomiędzy przełożonymi  
a pracownikami, oraz pomiędzy firmą  
a kontrahentami. Komunikacja on-line, 

specjalne infolinie itp. 

Wykorzystane przez 7 ankietowanych 
przedsiębiorstw 

Współpraca z prywatną opieką medyczną, 
korzystanie z usług specjalistów w tym pomoc 

psychologiczna. 
Zadeklarowało 26 przedsiębiorstw 

Wynajęcie firm zajmujących się dezynfekcją  
i ozonowaniem pomieszczeń. Wdrożone przez 14 podmiotów MSP 

Uruchomienie strony internetowej, kanałów  
w mediach społecznościowych, otwarcie 

biznesu w Internecie. 
Zadeklarowało 39 firm 

Podpisano dodatkowe umowy z firmami 
kurierskimi, celem utrzymania stabilnego 

łańcucha dostaw 
Dane pozyskane od 3 przedsiębiorstw 

Wdrożenie systemów bezpieczeństwa, 
monitorowanie stanu zdrowia zatrudnionych, 

możliwość pracy zdalnej 
Zadeklarowało 46 podmiotów 

Przeprowadzenie zbiorowej akcji promocyjnej, 
zachęcającej do programu szczepień 
pracowników, grupowe szczepienia 

Wdrożone przez 1 firmę 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
 

Jak przedstawiono w powyższej tabeli projekty wdrażane przez ostrowieckich 
przedsiębiorców celem zniwelowania skutków postępującej pandemii nie są jednorodne. Ich 
wprowadzenie ma na celu nie tylko złagodzić ryzyko zagrożenia, jakie niesie ze sobą 
koronawirus, ale także umożliwić firmie działalność z zachowaniem dotychczas generowanych 
wyników. Jak zestawiono powyżej zdecydowana większość przedsiębiorców zdecydowała się 
na poprawę jakości pracy osób zatrudnionych. Wprowadzono rozwiązania polegające na 
dodatkowej opiece pracowników, a zakres obowiązków został dostosowany do możliwości 
pracy zdalnej.  

Dla sektora MSP rewolucyjnym rozwiązaniem stało się także przeniesienie działalności 
na strony internetowe. W momencie ogłoszenia decyzji o lockdownie firmy, które 
zdecydowały się na wprowadzenie takiego rozwiązania mogły kontynuować swoją pracę. 
Ponad 25% przedsiębiorstw, które uruchomiły kanały zdalne na potrzeby świadczenia 
oferowanych usług uchroniło się od całkowitej straty generowania zysków z działalności.  

Ankietowanych przedsiębiorców w kwestionariuszu poproszono również o zadeklaro-
wanie przez jaki okres są w stanie zapewnić płynności finansową w przedsiębiorstwie.  
Dane, które pozyskano ujęto na wykresie.  
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Wykres 18. Prognozowana płynność finansowa przedsiębiorczości w powiecie ostrowieckim 
(pytanie 20) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
 

Ankietowani przedsiębiorcy z powiatu ostrowieckiego zgodnie przyznali, że głównym 
priorytetem prowadzonej działalności jest podejmowanie działań zmierzających do 
zapewnienia niezakłóconej płynności finansowej.  

Zapewnienie jej na odpowiednim poziomie umożliwi przedsiębiorcom utrzymać 
ostrowieckie branże oraz na regulowanie dotychczasowych zobowiązań bez większych 
opóźnień. Analizując pozyskane dane podkreślić należy, że 30% biorących udział w ankiecie 
jednostek nie posiada oszczędności na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń gospodarczych, 
czyli co czwarta badana firma.  

Biorąc pod uwagę uczestników prowadzonych badań są to w zdecydowanej większości 
działalności mikro, które nie posiadają kapitału rezerwowego.  

Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych zauważyć można, że gwarancję 
płynności finansowej w okresie dłuższym niż rok jest w stanie zapewnić zaledwie  
7 podmiotów gospodarczych. Są to zwłaszcza większe jednostki zatrudniające większą ilość 
pracowników, generujące do tej pory większą wysokość przychodów.  

Pozostałe jednostki w przeważającej większości zapewniają możliwość zapewnienia w 
firmie płynności przez okres 6-12 miesięcy.  

Do takiego okresu zobowiązało się w ankiecie 85% badanych respondentów. W okresie 
od kwartału do półrocza działalność jest w stanie zapewnić niecałe 10% ankietowanych 
instytucji przedsiębiorczych.  

Celem pokonania największych barier współczesnej przedsiębiorczości w dobie pandemii 
ostrowieckie firmy oczekują dodatkowego wsparcia.  

Za pomocą pytań kwestionariusza poproszono ostrowieckich przedsiębiorców  
o sprecyzowanie jakiego wsparcia dokładnie oczekują z zewnątrz celem utrzymania sytuacji 
działalności z okresu przed wybuchem pandemii koronawirusa. Otrzymane od ankietowanych 
dane zestawiono poniżej.  

Powyżej 1
roku
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7

116

13 0 0



Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach 

164 

 

Wykres 19. Rodzaj oczekiwanego wsparcia przez lokalne przedsiębiorstwa celem utrzymania 
sytuacji sprzed pandemii (pytanie 21) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
 

Podmioty gospodarcze działające na terenie powiatu ostrowieckiego niemalże zgodnie 
zadeklarowały, że wsparciem jakiego potrzebują jest pomoc finansowa. Na podstawie 
poprzednich odpowiedzi podmioty przedstawiły słabnącą sytuację finansową własnych 
działalności w wyniku ogłoszonych ograniczeń. Celem poprawy dynamiki działalności 
dofinansowanie ich funkcjonalności może według przedsiębiorców poprawić osłabiony wynik 
budżetu firmy. Wsparcia finansowego oczekuje większość ankietowanych respondentów, czyli 
71% biorących udział w badaniu jednostek. Spośród całej analizowanej populacji 17 jednostek 
gospodarczych oczekuje wsparcia merytorycznego. Są to głównie podmioty małe, które nie 
posiadają specjalizacyjnej wiedzy rynkowej. Wsparcie konstruktywne może wpłynąć na 
podejmowanie istotnych decyzji mających wpływ na działalność bieżącą potrzebujących firm. 
Dodatkową formą pomocy, jakiej oczekują ostrowieckie instytucje przedsiębiorcze jest 
doradztwo zawodowe. W okresie pandemii ograniczone decyzjami rządu działalności oczekują 
także pomocy psychologicznej i opieki zdrowotnej, którą deklaruje 5% badanych 
respondentów. Tylko 2 podmioty spośród całej badanej zbiorowości poinformowało, że 
oczekuje innej pomocy, która nie została dokładnie sprecyzowana.  

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną ostrowieckie przedsiębiorstwa dostały 
możliwość skorzystania ze zwolnień obowiązkowych płatności składek ZUS.  

Ankietowanych przedsiębiorców zapytano czy skorzystali z proponowanego rozwiązania. 
Odpowiedzi pozyskane od lokalnych firm zestawiono poniżej.  
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Wykres 20. Ilość firm korzystających ze zwolnienia płatności składek ZUS (pytanie 22) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Z możliwości zwolnienia obowiązkowych płatności składek ZUS skorzystała 
zdecydowana większość ankietowanych firm.  

65% badanych, czyli 88 przedsiębiorstw zdecydowało się na takie rozwiązanie celem 
odciążenia sytuacji finansowej w okresie pandemii. 35% badanej zbiorowości regulowało 
płatności ZUS na dotychczasowych zasadach.  

Przedsiębiorcy, którzy zadeklarowali, że nie skorzystali z oferowanej formy wsparcia 
zwalniającej z opłat bieżących wymagalności społecznych zostali zapytani również dlaczego 
nie zdecydowali się na taką decyzję. Zdecydowana większa ankietowanych, czyli 76% 
przedsiębiorców deklaruje, że obawia się skutków odroczonych terminów płatności składek 
oraz rosnących z tego tytułu kosztów w przyszłości.  

Pozostała grupa 24% firm poinformowała, że zawieszenie płatności nie spełnia ich 
oczekiwań i niesie ze sobą wiele trudności. Ponadto uczestnicy badania wskazali także 
dodatkową biurokrację, która nie jest jasna i dokładnie określona.  

W obliczu pandemii prosperujące na terenie powiatu ostrowieckiego firmy mogły także 
skorzystać z założeń tarczy antykryzysowej. Zakłada ona różnorodne formy pomocy 
kierowane dla sektora mikro, małych i średnich podmiotów gospodarczych.  

Oprócz wspomnianego zwolnienia z płatności składek ZUS, ostrowieckie jednostki 
mogły także ubiegać się o dodatkowe pożyczki z małym oprocentowaniem, a także  
o świadczenia postojowe proponowane dla branż zawieszonych wprowadzonymi 
obostrzeniami. Dla działalności gospodarczych wprowadzono także możliwość 
dofinansowania wynagrodzenia pracowników53. 

Biorących udział w badaniu przedsiębiorców zapytano w ankiecie o to, czy skorzystali  
z rozwiązań regulowanych tarczą antykryzysową.  

Odpowiedzi pozyskane zestawiono poniżej.  
 

                                                 
53  https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa, [dostęp 13.02.2022]. 
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Wykres 21. Ilość firm korzystających z rozwiązań tarczy antykryzysowej (pytanie 23) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Badani respondenci w większości zgodnie stwierdzili, że skorzystali z rozwiązań 
dedykowanych dla firm ze strony ministerstwa. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi należy 
zaznaczyć, że z pomocy antykryzysowej skorzystało łącznie 113 małych i średnich podmiotów 
gospodarczych, czyli 83% ankietowanej zbiorowości przedsiębiorczej. Zaledwie 23 firmy 
odrzuciło w swojej bieżącej działalności rozwiązania płynące z założeń proponowanej tarczy 
antykryzysowej. Przedsiębiorców, którzy nie skorzystali z tej formy wsparcia zapytano 
również co było przyczyną takiej decyzji. Pozyskane od ankietowanych odpowiedzi są 
rozbieżne. Tylko 3 firmy spośród 23 jednostek, które nie skorzystały z proponowanego 
wsparcia oświadczyły, że na decyzję wpłynęła przede wszystkim obawa o przyszłe finanse 
działalności gospodarczej. 12 przedsiębiorców natomiast, czyli ponad połowa tej grupy 
deklarowało, że regulacje proponowanej tarczy antykryzysowej nie są dokładnie 
sprecyzowane. Istota tarczy antykryzysowej zakłada wybrany zakres pomocy dedykowanej dla 
podmiotów MSP, pozostałe 7 firm deklaruje, że możliwości zawarte w jej regulacjach nie są 
odpowiednie do wsparcia, jakiego oczekują w sytuacji związanej z pandemią.  

Wykres 22. Adekwatność wsparcia oferowanego do oczekiwanego przez sektor MSP  
w powiecie ostrowieckim (pytanie 24) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
 

Celem pozyskania od ankietowanych firm pełnej informacji na temat opinii dotyczącej 
rozwiązań tarczy antykryzysowej badanych respondentów przedsiębiorczych poproszono  
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o odpowiedź na pytanie, czy proponowane przez Rząd w okresie pandemii COVID-19 
wsparcie antykryzysowe było adekwatne do wymagań bieżącej sytuacji finansowej 
przedsiębiorstw. Dane, które pozyskano przedstawiono na wykresie 22.  

Dane dotyczące dostateczności oczekiwanego wsparcia są uśrednione. 55% badanych 
przedsiębiorstw MSP powiatu ostrowieckiego deklaruje, że założenia tarczy antykryzysowej  
i oferowanej formy pomocy z otoczenia pokrywają się z oczekiwaniami. Pozostała grupa 
jednostek, czyli 45% ankietowanych firm zaprzecza rozwiązaniom, które nie spełniły 
wymagań instytucji lokalnych. Z tej grupy na podstawie wcześniej pozyskanych informacji 
tylko 23 jednostki w ogóle nie zdecydowały się na skorzystanie z tej formy pomocy. Należy 
podkreślić, że wśród podmiotów MSP, które deklarują, że wsparcie dedykowane dla 
przedsiębiorstw nie było adekwatne do oczekiwanego z rozwiązań tarczy skorzystało  
39 ostrowieckich działalności. Oznacza to, że mimo niezadowolenia i nieadekwatności 
przedsiębiorcy zdecydowali się na skorzystanie z oferowanych narzędzi pomocy.  

Na podstawie ankiety zebrano również informacje związane z kryteriami, którymi 
kierowali się ostrowieccy przedsiębiorcy w momencie wyboru formy wsparcia oczekiwanego 
w okresie pandemii koronawirusa. Odpowiedzi zestawiono na poniższym wykresie. 
 

Wykres 23. Kryteria wyboru formy wsparcia (pytanie 25) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

 

W wyborze odpowiadającej formy wsparcia najważniejszym kryterium uwzględnianym 
przez przedsiębiorstwa z powiatu ostrowieckiego były czynniki finansowe. Najwięcej 
podmiotów MSP odpowiedziało się za elastycznością wydatkowania kapitału, na co wskazało 
46 firm, czyli 33% ankietowanych. Podobnie istotnym wskaźnikiem decydującym o wyborze 
pomocy był niski koszt pozyskania wsparcia, o który ubiegały się badane przedsiębiorstwa. 
Biorący udział w ankiecie przedsiębiorcy kierowali się także przejrzystością regulacji oraz 
czasem pozyskania pomocy. Najmniej, ponieważ tylko 7 jednostek wskazało na 
zabezpieczenie, co świadczy o konsekwentnym dążeniu do pozyskania wsparcia z zewnątrz.  

Ubiegające się o dodatkową pomoc przedsiębiorstwa spotkały także dodatkowe bariery 
ograniczające dostępność pozyskania wsparcia z tarczy antykryzysowej, o które zapytano 
ankietowanych. Dane zadeklarowane przez ankietowanych zestawiono na wykresie.  
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Wykres 24. Bariery ograniczające dostępność rozwiązań tarczy antykryzysowej dla 
podmiotów MSP z powiatu ostrowieckiego (pytanie 26) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Bariery związane z pozyskaniem epidemiologicznego wsparcia przedsiębiorczości  
z jakimi mierzą się ostrowieckie podmioty MSP, jak ukazano na powyższym zestawieniu są 
zróżnicowane. Największa grupa ankietowanych zadeklarowała, że największą trudnością 
spotkaną w momencie ubiegania się o wsparcie z dedykowanej tarczy antykryzysowej była 
skomplikowana i złożona biurokracja. Ze względu na charakter wsparcia, z jakiego mogły 
skorzystać jednostki gospodarcze osłabione kryzysem koronawirusa formalistyka 
administracyjna jest oceniana przez ankietowanych przedsiębiorców jako niekomunikatywna. 
Na problemy administracyjne wskazało 59 firm na 136 wszystkich przedsiębiorstw biorących 
udział w ankiecie. Grupa ta stanowi 43% badanej zbiorowości. Niedostępność, albo utrudnione 
pozyskanie dodatkowej pomocy było spowodowane również wymaganiami, które zostały 
postawione przed sektorem mikro, małych i średnich instytucji. Wymagania stawiane 
przedsiębiorstwom stanowiły przeszkodę dla 23 firm, co oznacza, że 17% przedsiębiorców 
miało trudności w prawidłowym i niezakłóconym funkcjonowaniu swojej specjalności.  

Istotnym utrudnieniem w pozyskaniu wsparcia płynącego z założeń tarczy 
antykryzysowej był także czas oczekiwania na uzyskanie wsparcia. Badany sektor MSP 
prosperujący na terenie powiatu ostrowieckiego zadeklarował, że 17% ankietowanych 
respondentów spotkało się z tym problemem. Jest to szczególne zagrożenie zwłaszcza dla 
mniejszych ostrowieckich firm, ponieważ zawieszone działalności, które w okresie lockdownu 
nie przynosiły przychodów na odpowiednim poziomie, bez wsparcia i dodatkowego kapitału 
przez dłuższy czas mogą spotkać się z poważniejszymi problemami finansowymi. Podobny 
odsetek ankietowanych, czyli blisko 12% lokalnych przedsiębiorstw wskazało również 
interpretację niejasnych przepisów prawnych i procedur związanych z pozyskaniem rozwiązań 
tarczy antykryzysowej jako kluczowe ograniczenie w ich pozyskaniu. Przedsiębiorcy 
zarządzający podmiotami bez odpowiedniego doświadczenia oraz wsparcia merytorycznego 
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osób specjalizujących się w tym zakresie, w przypadku nieodpowiedniego podejścia do 
założeń tarczy antykryzysowej mogli także całkowicie stracić możliwość pozyskania takiego 
wsparcia. Zaledwie 2 badane jednostki gospodarcze wskazały na brak potrzebnych punktów 
informacyjnych świadczących usługi ułatwiające pozyskanie dodatkowego wsparcia.  

23 ankietowane przedsiębiorstwa wskazało na inne bariery nie wymienione  
w kwestionariuszu, lub ich brak co deklaruje 8% ankietowanych respondentów.  

Wykres 25. Najpopularniejsze formy wsparcia wybierane przez ostrowieckich 
przedsiębiorców (pytanie 27) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
 

Pokonanie stanowiących istotny wpływ na funkcjonujące w powiecie ostrowieckim 
przedsiębiorstwa barier, przyczyniło się do pozyskania wsparcia łagodzącego skutki 
wyrządzone przez pandemię COVID-19. Przedsiębiorców biorących udział w ankiecie 
poproszono również o dokładne sformułowanie, jaka forma pomocy była najistotniejszym 
elementem ułatwiającym prosperowanie w momencie spotkania problemów przejściowych  
w okresie pandemii. Sektor MSP decydujący się do skorzystania z rozwiązań tarczy 
antykryzysowej miał do wyboru różne narzędzia w zależności od potrzeb, powstałych 
problemów oraz oczekiwań względem finansowania. Poniżej zestawiono strukturę 
finansowania antykryzysowego w okresie objętym pandemią wirusa SARS-CoV-2. 

Przedsiębiorcy zarządzający sektorem MSP w powiecie ostrowieckim najczęściej 
ubiegali się o świadczenia postojowe. Z tej możliwości skorzystało 68 lokalnych firm, czyli 
połowa ankietowanych przedsiębiorstw.  

24% mniej przedsiębiorstw pozyskało także dopłaty do wynagrodzeń celem utrzymania 
poziomu zatrudnienia i niezakłócenia bieżącej działalności. Wśród badanej zbiorowości  
19 jednostek oświadczyło, że zasadnym rodzajem wsparcia była pomoc finansowa.  
Jak przedstawiono powyżej 33% ankietowanych deklarowało istotność elastyczności kapitału, 
co oznacza, że z możliwości tej skorzystało zaledwie 20% firm- pozostałe 13% zdecydowało 
się w ostateczności na inne rozwiązania tarczy antykryzysowej.  
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12 ankietowanych jednostek, czyli 8% badanej zbiorowości skorzystało ze zwolnienia 
obowiązkowej płatności składek społecznych, natomiast żadna instytucja ostrowiecka nie 
zdecydowała się na pomoc od urzędu skarbowego. Tylko 1 ankietowany podmiot 
zadeklarował istotność wsparcia z Powiatowego Urzędu Pracy.  

Mając do wyboru różne możliwości wsparcia płynącego z założeń tarczy antykryzysowej 
przedsiębiorców biorących udział w niniejszym badaniu zapytano również o podejście 
administracji powiatu do pogorszonej w wyniku pandemii sytuacji lokalnych działalności 
MSP. Informacje pozyskane od zapytanych zestawiono na poniższym wykresie. 

Wykres 26. Formy wsparcia oferowane przez powiat ostrowiecki (pytanie 28) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 
Przedsiębiorcy poproszeni o dane czy powiat ostrowiecki oferuje szczególne formy 

wsparcia dla jednostek dotkniętych pandemią w 100% zaprzeczyli. W związku z tym 
ankietowanych poproszono także o ocenę działalności powiatu ostrowieckiego w tym zakresie. 
Pozyskane odpowiedzi ujęto na wykresie.  
 

Wykres 27. Ocena działalności powiatu ostrowieckiego w zakresie wsparcia przedsiębiorców 
(pytanie 29) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
 

Jak zestawiono na wykresie informacje przekazane przez przedsiębiorców na temat oceny 
działalności prosperujących na terenie powiatu firm są równie krytyczne.  

Naganną opinię przekazało 136 podmiotów gospodarczych, czyli 100% badanej 
populacji. Oznacza to, że jedynym wsparciem, z którego mogli skorzystać właściciele 
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jednostek MSP były założenia uchwalone regulacjami tarczy antykryzysowej. Wobec tego 
zestawienia poproszono badanych o ukazanie poziomu pomocy, z jakiej łącznie skorzystali  
w okresie epidemiologicznym. Wartość wpływu wsparcia antykryzysowego zostało 
zestawione na wykresie poniżej.  

Wykres 28. Poziom wsparcia antykryzysowego, z jakiego łącznie skorzystały  
podmioty MSP w walce z korona wirusem (pytanie 30) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Mając możliwość połączenia założeń tarczy antykryzysowej przedsiębiorstwa 
funkcjonujące w powiecie ostrowieckim na zróżnicowanym poziomie wykorzystały 
dodatkowe wpływy umożliwione przez Ministerstwo. W ankiecie jako ostatnie zagadnienie 
podjęto problem określenia poziomu pozyskanego finansowania. 76 przedsiębiorstw z sektora 
MSP, czyli 56% ankietowanych wskazało, że pomoc z jakiej skorzystali uklasyfikowała się na 
poziomie od 10 tys. do 50 tys. 30 jednostek mniej uzyskało od 50 tys. do 100 tys. dodatkowego 
kapitału na pokonanie trudności związanych z kryzysem koronawirusa. Pomoc powyżej  
100 tys. zł. przyznano zaledwie 3 instytucjom przedsiębiorczym z powiatu ostrowieckiego.  
Do najniższego progu pomocy zakwalifikowało się 11 jednostek, co stanowi 8% badanej 
zbiorowości przedsiębiorczej.  

Zróżnicowanie wielkości pozyskiwanego kapitału mogło wynikać z wielu przyczyn. 
Poziom wsparcia, o jakie ubiegali się ostrowieccy przedsiębiorcy uzależniony był od wielu 
czynników. Głównym kryterium był osiągany przychód z działalności w okresie przed 
pandemią, jak również udokumentowany słabnący obrót w skutek wybuchu koronawirusa. 
Istotnym elementem był także czas zawieszenia dotychczasowej działalności. W przypadku 
niektórych przedsiębiorstw MSP ważna była także nowa organizacja pracy, na przykład 
wprowadzona praca zdalna lub rotacyjna.  

Wnioski i rekomendacje płynące z badań 
Kryzys epidemiologiczny wywołany skutkami wirusem SARS-CoV-2 wyrządził wśród 
ostrowieckich podmiotów gospodarczych z sektora MSP bezprecedensowe zakłócenia 
struktury działalności rynkowej. Pandemia koronawirusa wpłynęła na całokształt 
gospodarczych jednostek w powiecie ostrowieckim, a konsekwencje konwencji wirusa 

Do 10 tys zł 10 tys- 50 tys zł 51 tys- 100 tys zł Powyżej 100 tys
zł

11

76

46

3



Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach 

172 

zmusiły ostrowieckie biznesy do podejmowania decyzji nagłych w odpowiedzi na załamanie 
epidemiologiczne. Analiza otrzymanych w wyniku przeprowadzonego badania ankietowego 
odpowiedzi ukazała wyraźnie stosunek przedsiębiorców do sytuacji pandemicznej.  
Na podstawie przeprowadzonych badań można zauważyć, że ostrowieckie firmy bardziej 
obawiają się trudności związanych z sytuacją przepływu kapitału i ograniczeniem działalności. 
Istota związana ze strachem o zdrowie, zachorowalność i przewagę powszechności wirusa 
wśród firm jest zdecydowanie mniejsza. Konsekwencje finansowe wywołują największe 
zagrożenie zwłaszcza dla mniejszych podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 
Niepokój związany z możliwością niewypłacalności, zawieszenia działalności czy innych 
nieprzewidzialnych negatywnych działań stanowi dla firm główną determinantę wpływającą 
na podejmowane decyzje przedsiębiorcze. Ogół badanych jednostek MSP zgodnie twierdzi,  
że w obliczu pandemii bardziej niż jakiekolwiek formy wsparcia potrzebne są możliwości do 
prowadzenia dotychczasowej działalności przedsiębiorczej. Większość badanych 
respondentów najbardziej obawia się ponownego lockdownu i wprowadzonych ograniczeń 
gospodarczych.  

W przeprowadzonej ankiecie wzięło udział łącznie 136 ostrowieckich podmiotów. 
Największy odsetek firm stanowiły głównie mikro przedsiębiorstwa, chociaż podobnie 
liczebną grupę tworzyły łącznie małe i średnie biznesy. Mikro jednostki funkcjonujące na 
terenie powiatu ostrowieckiego to przede wszystkim działalności prowadzone przez osoby 
fizyczne. Wśród badanych firm najliczniejsze gremium respondentów stanowiły podmioty 
prosperujące do trzech lat. Do ankiety nie przystąpiła żadna firma funkcjonująca krócej niż rok. 
Ze względu na wybuch pandemii w przeciągu ostatnich dwóch lat to głównie dłuższe stażem 
przedsiębiorczym biznesy były w stanie przedstawić najbardziej obiektywną informację  
w odniesieniu do działalności specjalizacyjnej. Do ankiety przystąpiły także podmioty spółek 
zarówno osobowych i kapitałowych, jak i spółki cywilne. Odrębną grupę stanowią inne branże 
i instytucje non-profit, jednakże ze względu na mały wskaźnik takich jednostek w analizach, 
odpowiedzi przekazane przez te firmy nie są decydujące. Należy podkreślić także,  
że w badaniu czynny udział brały różnorodne działalności. Były to zarówno przedsiębiorstwa 
handlowe (70%), usługowe (23%) oraz finansowe (7%). Największą populację stanowiły 
zwłaszcza podmioty handlowe i hurtowe, które ze względu na rodzaj i specyfikę prowadzonej 
działalności w obliczu pandemii koronawirusa odniosły największe straty.  

Przedsiębiorstwa zapytane w ankiecie o sytuację prowadzonej działalności w okresie 
przed wybuchem epidemii w zdecydowanej większości optymistycznie oceniały 
funkcjonowanie gospodarcze. Dotychczasowy obrót finansowy w większości firm kształtował 
się na poziomie powyżej 150 tys. zł. Oznacza to, że przedsiębiorstwa z sektora MSP  
w powiecie ostrowieckim prosperowały aktywnie, podejmowane przez nie decyzje 
gospodarcze wpływały na konkurencyjność gospodarczą, a niezakłócona kryzysem 
efektywność działalności przełożyła się na maksymalizację zysków. Jednostki zapytane  
o dynamikę działalności ostatnich lat również zadeklarowały, że firma utrzymywała się na 
poziomie stabilnym. Jest to bardzo szczególne w odniesieniu do przedsiębiorstw z grupy MSP. 
Dominacja w badaniu mikro przedsiębiorstw oznacza, że podmioty te na rynku zajmowały 
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ugruntowaną pozycję. Dodatkowo sytuacja finansowa badanych firm została przez 
przedsiębiorców z powiatu ostrowieckiego oceniona na zrównoważonym poziomie. Większość 
zgodnie oświadczyła, że działający podmiot gospodarczy nie posiadał problemów 
finansowych, a płynność finansowa i osiągane dochody były umiarkowane. Zaledwie  
3% przedsiębiorców przyznało się do osiągniętej w poprzednim okresie rozliczeniowym straty. 
Podjęły one jednak próbę polepszenia swojej sytuacji finansowej poprzez wprowadzenie 
bardziej zaawansowanych narzędzi celem nadrobienia poniesionych strat w poprzednich 
miesiącach. We wszystkich analizowanych branżach nie wykazano większych problemów 
mających wpływ na działalność bieżącą w okresie niedotkniętym skutkami wybuchu epidemii.  

Okres, kiedy ogłoszono narastający problem rozpowszechniającego się koronawirusa dla 
sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw był decydujący. Efektem rosnącej liczby 
zachorowań i nakładanej wśród zakażonych kwarantanny były skutki, których doświadczyły 
biorące udział w ankiecie podmioty gospodarcze. Zdecydowana większość ankietowanych 
jednogłośnie zadeklarowała, że w bieżącej działalności zauważono w ogromnym stopniu 
płynące z problemu COVID-19 konsekwencje. Do najtrudniejszych w pokonaniu barier 
przedsiębiorcy zaliczyli przede wszystkim wyniki finansowe, które zostały poddane analizom 
gospodarczym nie tylko przez badanych właścicieli. Problem malejących przychodów był 
przedmiotem wielu wątpliwości, z którymi przyszło się zmierzyć ostrowieckim jednostkom. 
Ponadto, ze względu na wprowadzone ograniczenia i lockdown, którym została objęta cała 
gospodarka krajowa przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie powiatu ostrowieckiego miały 
problemy w płynności swojej specjalizacji ze względu na utrudniony dostęp do surowców,  
a także do zawieszonych kontrahentów. Wprowadzone restrykcje objęły nie tylko wybrane 
branże, ale wynikiem tych decyzji była także ograniczona działalność firm nieobjętych 
restrykcjami.  

Najtrudniejszym etapem w okresie koronawirusa była zmiana prowadzonej do tej pory 
specjalizacji. Na podstawie pozyskanych od ankietowanych odpowiedzi wynika, że większość 
działalności dopiero w momencie wybuchu pandemii i ogłoszenia lockdownu zdecydowała się 
na zmianę organizacji firmy. Jak przedstawiono ostrowieckie biznesy nie były przygotowane 
na takie zakłócenia, natomiast sytuacja zmusiła do przyjęcia nowej rzeczywistości. 
Przedsiębiorcy umożliwili swoim pracownikom pracę zdalną celem kontynuowania mobilnie 
swojej działalności, część badanych firm czyli 40% ankietowanych wprowadziło także zmiany 
oferowanych usług wobec kontrahentów.  

Wybuch pandemii nie przyczynił się do radykalnej redukcji zatrudnienia w powiecie 
ostrowieckim. Lokalni przedsiębiorcy deklarują jednak prognozy związane ze zmniejszeniem 
zatrudnienia w przyszłości. Wynika to głównie z tego, że mniejsze podmioty z sektora MSP  
w momencie osłabienia obrotu finansowego będzie zmuszona do podjęcia takich kroków,  
a także zmianą organizacji firmy. Oprócz wielkości zmiennych zatrudnienia jednostki MSP 
doświadczyły w okresie pandemii także innych problemów kadrowych. Wynikały one głównie 
z problemów zdrowotnych wyrządzonych zagrożeniem rozpowszechniającego się wirusa 
zakaźnego.  
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Wprowadzone w okresie pandemii COVID-19 obostrzenia, lockdown a także bariery 
kadrowe i inne skutki płynące z sytuacji epidemiologicznej w największym stopniu wpłynęły 
na ograniczenia finansowe badanych przedsiębiorstw. Biznesy funkcjonujące w powiecie 
ostrowieckim doświadczyły spadku przychodów, a także rosnących kosztów. Okres, w jakim 
przedsiębiorcy deklarowali się zapewnić niezakłóconą płynność finansową nie przekracza 
roku. Bez odpowiednich funduszy i odpowiedzialnych decyzji gospodarczych ostrowiecki 
sektor MSP może doświadczyć również niewypłacalności, której w zdecydowanej większości 
obawiają się ostrowieccy przedsiębiorcy.  

Celem przeprowadzonej ankiety było uzyskanie odpowiedzi na temat struktury wsparcia 
antykryzysowego oferowanego dla przedsiębiorstw z sektora MSP. Największą formą 
wsparcia, jakiej oczekiwały jednostki gospodarcze był dodatkowy kapitał niezbędny w okresie 
pandemii. Zdecydowana większość ankietowanych poinformowała, że oczekiwane jest 
wsparcie finansowe, ale również merytoryczne. Wprowadzona możliwość skorzystania  
z rozwiązań tarczy antykryzysowej niosła także szansę zwolnienia z płatności obowiązkowych 
składek społecznych. Z tego narzędzia skorzystało 65% badanych biznesów. Ta pomoc była 
także potrzebna celem utrzymania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Ogółem z założeń 
tarczy antykryzysowej dedykowanej dla sektora MSP w powiecie ostrowieckim skorzystało 
113 przedsiębiorstw, czyli 83% firmy. Wynik ten świadczy o utrudnionej działalności 
podmiotów w obliczu pandemii. Instytucje, które niezdecydowany się na rozwiązania tarczy 
antykryzysowej kierowały się przede wszystkim niejasnością regulacji, skomplikowaną 
biurokracją oraz elastycznością kapitału. Większość badanych działalności potrzebowało 
kapitału, który mógł zostać dowolnie wydatkowany na cele bieżące. Wśród badanych 
podmiotów są również takie, dla których oferowane wsparcie tarczy antykryzysowej nie było 
adekwatne w stosunku do dotychczasowej działalności. Dotyczy to jednak mniejszości 
ankietowanych, ponieważ tylko 23 przedsiębiorstwa, czyli 17% nie skorzystało z pomocy 
założeń tarczy rządowej.  

W obliczu pandemii przedsiębiorstwa prosperujące na terenie powiatu ostrowieckiego 
zmagały się z wieloma trudnościami. Do jednych z najważniejszych były głównie te, które 
osłabiły dotychczasową działalność tych firm. Celem poprawy doświadczonego spadku 
obrotów gospodarczych i ochrony miejsc pracy w okresie zawieszenia działalności przez 
ograniczenia rządowe przedsiębiorcy ubiegali się o dodatkowe formy pomocy od państwa. Bez 
względu na wybraną formę wsparcia wybrane podmioty spotkały się także z dodatkowymi 
ograniczeniami, które utrudniły pozyskanie dodatkowego kapitału. Najistotniejszą 
problematykę pozyskania finansowania tarczy antykryzysowej stanowiły złożona biurokracja 
oraz niejednorodna interpretacja przepisów i regulacji prawnych. Jak zadeklarowali 
przedsiębiorcy w ankiecie zasadniczy był również czas pozyskania dodatkowego wsparcia.  

W następstwie wystąpienia skutków COVID-19 ostrowieckie podmioty w zdecydowanej 
większości pozyskali wsparcie finansowe, które stanowiło dla nich odpowiednią zapomogę. 
Jak ocenili badani przedsiębiorcy poziom wsparcia dla większości ankietowanych 
uklasyfikował się w przedziale od 10 tys. do 50 tys. zł.  
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Pomimo skutków, jakie w swojej działalności odnotowali ostrowieccy przedsiębiorcy 
zostały podjęte przez nich działania zmierzające do poprawy sytuacji, w jakiej się znaleźli  
z powodu wybuchu koronawirusa. Pomimo trudności jak zadeklarowali przedsiębiorcy powiat 
ostrowiecki nie wprowadził dodatkowych rozwiązań dla sektora MSP łagodzących skutki 
pandemii. Tym samym ankietowani źle ocenili podejście powiatu do sytuacji 
epidemiologicznej i zagrożenia, które powstało w jej wyniku.  

Przedstawiciele ostrowieckich działalności skutecznie walczyli o utrzymanie 
dotychczasowych wyników, zostały zaangażowane dodatkowe środki kapitału celem 
utrzymania poziomu zatrudnienia. Bez względu jednak na dostępny kapitał i możliwości 
pozyskania dodatkowych form pomocy ostrowieckie podmioty gospodarcze w większości 
zgodnie pesymistycznie ocenili prognozy rzeczywistości koronawirusa. Jak wynika  
z udzielonych w ankiecie odpowiedzi okoliczności funkcjonowania są utrudnione  
dla mniejszych podmiotów i bez stabilności oraz ciągłości lokalnym przedsiębiorcom trudno 
odczuć gwarancję bezpieczeństwa gospodarczego. Podobne wnioski płyną także z oceny 
proponowanego przez państwo wsparcia antykryzysowego. Sektor mikro, małych i średnich 
firm działający w powiecie ostrowieckim najbardziej obawia się sposobów podejmowanych 
przez władze w walce z pandemią, mniejsze zagrożenia natomiast stanowi obecna sytuacja 
działalności. Największym priorytetem dla lokalnych instytucji przedsiębiorczych jest 
odpowiedni poziom kapitału, jaki jest gospodarowany do bieżącej działalności i ewentualnych 
zmian organizacyjnych, z jakimi mierzyły się jednostki MSP w obliczu pandemii.  

Badania jakościowe, które zostały przeprowadzone na terenie powiatu ostrowieckiego 
wskazały, że przedsiębiorcy w zdecydowanej większości oczekiwali od tarczy antykryzysowej 
przejrzystości oraz elastyczności. Adekwatną formą pomocy, której celowo potrzebowały 
ostrowieckie jednostki były przede wszystkim działania zmierzające do poprawy słabnącej 
sytuacji, a także niwelujące decyzje o wprowadzonych obostrzeniach, których najbardziej 
obawiają się podmioty MSP.  

Podsumowanie 
Dynamika zachodzących zmian gospodarczych zwłaszcza w odniesieniu do przedsiębiorczości 
w okresie pandemii koronawirusa pokazała, że w trudnych ekonomicznie warunkach, lepiej 
radzą sobie podmioty większe, doświadczone rynkowo, głównie te, które wyróżniają się 
konkurencją cyfryzacji i innowacyjnością. Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na 
wykorzystanie swojego potencjału gospodarczego w odpowiedzi na kryzys związany  
z wirusem SARS-CoV-2 były w stanie złagodzić jego skutki oraz zaadoptować się do nowej 
rzeczywistości rynkowej.   

W okresie rosnącej liczby zakażeń celem poprawy sytuacji sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz złagodzenia dynamicznych skutków pandemii opracowano także szereg 
rozwiązań dedykowanych jednostkom gospodarczym w ramach tarczy antykryzysowej. 
Przedstawiony scenariusz wsparcia miał nadrzędny cel elastycznie zareagować na spadek 
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atrakcyjności instytucji MSP. Nie jest możliwe sprecyzowanie dokładnych poczynień 
płynących z założeń wsparcia dedykowanej tarczy na dany moment ze względu na krótki czas 
oddziaływania na mniejsze podmioty rozwiązań zawartych w uchwaleniach.  

Koronawirus, który swoją dominacją odcisnął ślad na ostrowieckim podmiotach 
przyczynił się w największym stopniu do osłabienia ich dotychczasowej działalności.  
Bez względu na ilość zachorowań jednostki prosperujące na terenie powiatu ostrowieckiego 
odnotowały przede wszystkim spadek przychodów finansowych. W związku z napędem 
inflacji i rosnących cen sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w swojej organizacji 
ponosił wyższe niż do tej pory koszty. W związku z niepewnością co do przyszłości 
kontrahenci, z którymi zawiązano wcześniej relacje nierzadko decydowały się także na 
ograniczenia współpracy zawodowej. Także firmy, których wynik finansowy został osłabiony, 
a ilość posiadanego kapitału i oszczędności wyraźnie spadły często podejmowały decyzje 
związane z zawieszeniem swojej aktywności. Są to skutki, które będą odczuwalne dla 
przedsiębiorczości jeszcze przez kolejne lata. Mniejsze podmioty, które doświadczyły 
przykrych wydarzeń związanych z mianem koronawirusa w obliczu pandemii zdeterminowane 
były szukać wsparcia zewnętrznego, w celu podjęcia próby utrzymania pozycji rynkowej  
i finansowej.  

W związku z istotną konsekwencji, z którymi nieustannie mierzą się małe i średnie firmy 
zostały wprowadzone narzędzia umożliwiające oraz ułatwiające funkcjonowanie 
przedsiębiorcze w tym trudnym okresie. Są to rozwiązania opierające się na dodatkowych 
funduszach, które mogą zostać przeznaczone na odrobienie poniesionych strat. Celem 
utrzymania poziomu zatrudnienia zainteresowane firmy mogły ubiegać się o pomoc  
w wypłatach wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. Istotnym wsparciem, z którego 
mogły skorzystać jednostki MSP były także odroczone terminy płatności obowiązkowych 
składek ZUS. We współpracy z administracją państwową Ministerstwo wprowadziło również 
możliwości dodatkowych dofinansowań, pożyczek o niskich kosztach oraz zapomóg 
dodatkowego kapitału. Dla firm, które decyzjami rządu w okresie lockdownu zostały 
zawieszone wprowadzono także rozwiązania świadczeń postojowych.  

Celem rozdziału była próba analizy działalności jednostek sektora mikro, małych  
i średnich funkcjonujących w powiecie ostrowieckim w okresie pandemii koronawirusa  
w latach 2020-2021, a także próba oceny wykorzystania przez nie dostępnych form wsparcia  
w odniesieniu do założeń tarczy antykryzysowej regulowanych przez państwo.  

Współczesne podmioty gospodarcze prosperujące na terenie powiatu ostrowieckiego, 
szczególnie z sektora MSP w okresie COVID-19 są wyjątkowo odsłonięte na bariery związane 
z niezakłóconym funkcjonowaniem w obliczu koronawirusa.  

W początkowej jego fazie niepewność co do skutków, jakie są realne przez płynące 
zagrożenie, niektóre firmy mogą mieć także problemy z pozyskaniem dodatkowych funduszy 
ze względu na niewiedzę oraz brak stosownego doświadczenia. Nieodpowiedni poziom 
kapitału własnego posiadanego na działalność w trudnym okresie może przyczynić się nawet 
do niewypłacalności.  
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Głównym sposobem zmierzającym do poprawy osłabionej działalności sektora MSP jest 
zatem pozyskanie dodatkowych środków celowych pochodzących z dedykowanych rozwiązań 
tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorstw objętych skutkami koronawirusa.  

Pozyskane dane przemawiają za adekwatnym rodzajem wsparcia dedykowanych dla 
sektora MSP przez państwo. Tarcza antykryzysowa posiada rozwiązania mające na celu 
złagodzenie istotnych zagrożeń koronawirusa i skutków finansowych w mniejszych 
podmiotach. Założenia opracowane przez władze rządowe posiadają elastyczne formy pomocy 
skierowane dla podatnych na straty jednostek rynkowych.  

Rozwiązania rządowego programu wsparcia są kluczowym elementem, który 
operatywnie wpływa na poprawę działalności ostrowieckich firm. Dzięki tym perspektywom 
ostrowieckie podmioty MSP otwarcie ubiegają się o narzędzia pomocy w postaci dodatkowego 
kapitału na cele bieżące. Szeroki wachlarz możliwości dedykowany dla sektora MSP pomógł 
podatnym na straty przetrwać najtrudniejsze tygodnie pandemii.  

Na proponowane rozwiązania tarczy antykryzysowej zdecydowała się większość 
ostrowieckich przedsiębiorstw.  
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Adam Panuś54 

INFORMATYZACJA SPOŁECZEŃSTWA ORAZ PRACA ZDALNA 
PODSTAWĄ ANALIZY KOSZTÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Streszczenie 
Informatyzacja społeczeństwa, proces postępując od wielu lat jednak sytuacja na świecie 
wymusiła przyspieszenie tego procesu. Proces ten jest nieodłącznym elementem 
kształtowania społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo informacyjne charakteryzuje 
się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów informatycznych, jest 
skomputeryzowane i wykorzystuje usługi telekomunikacji do przesyłania i zdalnego 
przetwarzania informacji. Nowe oblicze prawa wywołane procesem informatyzacji może 
być postrzegane w różnoraki sposób. Z pewnością istotne są regulacje materialno prawne 
stanowiące reakcję ustawodawcy na przemiany techniczne i organizacyjne obrotu 
prawnego, gdyż wystąpienie pandemii przedstawiło wiele niedociągnięć sektora prawnego 
dotyczącego informatyzacji oraz pracy zdalnej. Jeżeli chodzi o pierwsze rozumienie 
problemów technicznych, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na problem dostępu do 
Internetu, jako podstawowy warunek pozyskania informacji o prawie w systemie 
teleinformatycznym, jak również dostęp do Internetu wpłyną na zapotrzebowanie zdalnej 
pracy. Celem rozdziału jest również zbadanie kontekstu ekonomicznego  
i psychospołecznego pracy zdalnej. W szczególności skoncentrowano się na zjawisku 
zaangażowania oraz niedogodnościach wywołanych przez niestandardową formę 
świadczenia pracy. Analizę przedstawiono na celowo wybranym przedsiębiorstwie 
przedstawiono i omówiono koszty spowodowane praca zdalną. Przedłożono badania opinii 
respondentów w województwie małopolskim których poproszono o ustosunkowanie się do 
stwierdzenia, że praca zdalna pozytywnie wpływa na rozwój gospodarki oraz, że praca 
zdalna nie zwiększa znacząco kosztów.  
 
Słowa kluczowe: 
Informatyzacja, praca zdalna inflacja, koszty, wydatki, społeczeństwa, przedsiębiorstwo, 
wydatki, pomoc, ekonomia, funkcjonowanie społeczeństwa. 
 

                                                 
54  Mgr, Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. 
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INFORMATISATION OF SOCIETY AND TELEWORKING  
AS A BASIS FOR COST ANALYSIS FOR ENTREPRENEURS 

Summary 
The computerization of society, a process that has been going on for many years, 
however, the situation in the world has forced the acceleration of this process.  
This process is an integral part of shaping the information society. The information society 
is characterized by the preparation and the ability to use information systems,  
it is computerized and uses telecommunications services to transmition and processing 
information remotely. The new face of the law caused by the computerization process can 
be perceived in various ways. Certainly, the substantive legal regulations which are the 
legislator's reaction to technical and organizational changes in legal transactions are 
important, as the occurrence of the pandemic presented many shortcomings of the legal 
sector related to computerization and remote work. When it comes to the first 
understanding of technical problems, first of all, attention should be paid to the problem  
of access to the Internet, as the basic condition for obtaining information about the law in 
the ICT system, as well as access to the Internet will affect the need for remote work.  
The aim of the article is also to examine the economic and psychosocial context of remote 
work. In particular, it is focused on the phenomenon of involvement and the inconvenience 
caused by a non-standard form of work. The analysis was presented on a deliberately 
selected enterprise also the costs caused by remote work were presented and discussed. 
Research of the respondents’ opinion in the Małopolskie voivodship were submitted.  
They were asked to comment on the sentence that remote work has a positive impact  
on the development of the economy and the statement that remote work does not 
significantly increase costs. 
 
Keywords:  
Computerization, remote work, inflation, costs, expenses, society, enterprise, expenses, 
aid, economy, functioning of society. 
 

Wprowadzenie 
Żyjemy w czasach niesamowitego rozwoju techniki, a choć postęp widoczny jest w wielu 
dziedzinach, przodują w nim m.in. rozmaite technologie elektroniczne, komputerowe.  
 Nic dziwnego więc, że na każdym kroku mamy do czynienia z procesem informatyzacji – 
czyli szerokiego wykorzystywania systemów komputerowych, oprogramowania i Internetu  
w celach usługowych, administracyjnych, edukacyjnych i innych. 

Informatyzacja przebiega w sposób zdynamizowany nie tylko z powodu wzrostu 
dostępności technologii, ale także ze względu na popularyzację wiedzy, jako głównego 
kapitału społecznego. W ostatnich dekadach rozwinięte społeczeństwa przekształcają się ze 
społeczeństw przemysłowych w tzw. informacyjne, inaczej mówiąc, w społeczeństwa oparte 
na wiedzy, w których to wiedza (informacja) i wykształcenie stają się podstawowym dobrem. 
Termin „społeczeństwo informacyjne” został wprowadzony w latach 60. przez Japończyka  
T. Umesao, który już wtedy zauważył, że przyszły rozwój społeczeństw będzie następował  
w oparciu o niematerialne dobro, jakim jest informacja. 
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Rozwój internetu spowodował swoiste skurczenie się świata, stąd popularna metafora 
globalnej wioski, w której dochodzi do bardzo szybkiej wymiany pomysłów, innowacji i idei,  
i w której równocześnie zintensyfikowany jest proces komunikacji międzyludzkiej.  

Dochodzi tutaj do wzrostu znaczenia specjalistycznego wykształcenia, występuje 
konieczność uczenia się z dnia na dzień, aby nadążyć za rozwijającym się światem i pozostać 
konkurencyjnym na rynku. Wspomniane zjawiska stanowią jednak zaledwie kilka wyróżników 
społeczeństwa informacyjnego, pozostałe są jednak równie ważne. 

Istotnym elementem wyznaczającym społeczeństwo informacyjne jest gospodarka oparta 
o usługi, szczególnie o usługi wyższego rzędu – takie jak bankowość, informatyka, czy szeroko 
ujęta telekomunikacja. W strukturze gospodarki dotychczasowych społeczeństw przemysło-
wych miały one około 50% udział, natomiast obecnie, w społeczeństwach informacyjnych, 
usługi przekraczać mogą nawet 80%. Inną ważną cechą omawianego zjawiska jest wysoki 
poziom skolaryzacji, szczególnie jeśli chodzi o liczbę studentów.  

Co więcej, w społeczeństwach informacyjnych zauważa się rozwój inicjatyw lokalnych, 
chęci uczestniczenia ludzi w sprawach dotyczących ich miejsca zamieszkania. Rośnie 
świadomość społeczna i chęć współdecydowania o sytuacji miejscu które nas bezpośrednio 
dotyczy lub która nas po prostu otacza nieodłącznie. 

Społeczeństwo informacyjne w wielu krajach, w tym Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, 
krajach Europy Zachodniej i niektórych państwach Europy Środkowo-Wschodniej jest faktem. 
Także w Polsce obserwujemy dynamiczny wzrost znaczenia wykształcenia, a także szeroką 
informatyzację np. rozmaitych instytucji administracji publicznej. Z pewnością rozwój 
społeczeństw opartych na wiedzy będzie postępował także w innych rejonach świata55.  

Praca zdalna jest zjawiskiem dobrze rozpoznawalnym zarówno w dyskursie naukowym, 
jak i praktyce gospodarczej. W języku potocznym praca zdalna zastępowana jest często 
angielskojęzycznym home office (domowe biuro), choć de facto jest tylko jedną z możliwych 
form wykonywania pracy na odległość. Ze względu na szeroki zakres omawianego pojęcia nie 
wypracowano jednej, a nawet kilku powszechnych definicji tej nietypowej formy pracy.  

Jedna z funkcjonujących w literaturze przedmiotu definicji określa pracę zdalną jako 
„pracę realizowaną poza siedzibą pracodawcy, w zależności od formy: w miejscu 
zamieszkania pracownika lub w innymmiejscu, czasem w ruchu, tj. w trakcie podróży 
(dosłownej, nie chodzi bowiem o delegację)”. 

Informatyzacja społeczeństwa 
Społeczeństwo informacyjne w Polsce zaliczyło dynamiczny wzrost znaczenia wykształcenia, 
a także szeroką informatyzację np. rozmaitych instytucji administracji publicznej. Z pewnością 
rozwój społeczeństw opartych na wiedzy będzie postępował także w innych rejonach świata. 

                                                 
55  J. Balcewicz, Społeczeństwo informacyjne w czasach cyfrowej rewolucji – o zjawisku bańki informacyjnej i jego następstwach, 

Warszawa 2019. 
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 Informatyzacja przebiega w sposób zdynamizowany nie tylko z powodu wzrostu 
dostępności technologii, ale także ze względu na popularyzację wiedzy, jako 
głównego kapitału społecznego. 

 Rozwój Internetu spowodował swoiste skurczenie się świata. 
 Istotnym elementem wyznaczającym społeczeństwo informacyjne jest gospodarka 

oparta o usługi, szczególnie o usługi wyższego rzędu – takie jak bankowość, 
informatyka, czy szeroko ujęta telekomunikacja.  
Strategia jest odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne początku XXI wieku. Dzięki 

technologiom informacyjnym i komunikacyjnym wizja „globalnej wioski” staje się 
rzeczywistością. Nagłe oraz bardzo szybkie zmiany, które obserwujemy w tej dziedzinie, 
dokonały przełomu w gospodarce naszego kraju, regionu. Okazuje się że dla przedsiębiorstw 
szybki Internet jest równie ważny, jak autostrady czy linie energetyczne. Aby polska 
gospodarka przyciągała inwestorów i najlepszych pracowników, musimy spowodować,  
by to niezwykłe narzędzie, ten instrument działania, był powszechnie dostępny. Służą temu 
różne programy realizowane w ramach Strategii, takie jak np. Polska Cyfrowa. Instytucje 
różnych szczebli naszej administracji angażują się, by te programy urzeczywistnić. Liczę więc 
na przyjazną i zgodną współpracę pomiędzy rządem, samorządami, organizacjami 
pozarządowymi i branżą telekomunikacyjną informatyczną oraz szeroko rozumianą 
informatyką w branży i komputerowej. Pamiętamy jednak, że technologia to nie wszystko: 
społeczeństwo informacyjne oznacza głębokie przemiany społeczne. Dlatego obywatele muszą 
się wiele nauczyć, a państwo musi rozwiązać liczne kwestie prawne i gospodarcze56. 

Cyfrowa rewolucja technologiczna połączyła świat oraz diametralnie zmieniła życie 
współczesnego człowieka. Stała się ona determinantem rozwoju społeczeństwa, które  
z postindustrialnego przeobraziło się w społeczeństwo informacyjne, charakteryzujące się 
zwiększoną aktywnością w świecie cyfrowym.  

Państwo nie było w pełni przygotowane na uwarunkowanie prawne dotyczące pracy 
zdalnej lub funkcjonowania przedsiębiorstw na podstawie tego typu pracy. 

 Obecnie praca zdalna możliwa jest na mocy „ustawy covidowej” z 2 marca  
2020 r. Zapisano w niej, że w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może 
polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony pracy poza miejscem jej 
stałego wykonywania (praca zdalna). W maju 2021 r. Ministerstwo skierowało do 
konsultacji międzyresortowych projekt nowelizacji Kodeksu pracy zawierający 
zapisy dotyczące pracy zdalnej. W lipcu 2021 r. do konsultacji trafiła druga wersja 
projektu, w której uwzględniono część zgłoszonych uwag. Aktualnie – przepisy 
dotyczące pracy zdalnej znajdują się na etapie opiniowania.  

 Ustawa z 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych57. 

                                                 
56  K. Baker, The digital revolution. The impact of the Fourth Industrial Revolution on employment and education, London 2016,  
57  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374 
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Praca zdalna. Nagłe przyspieszenie  
informatyzacji społeczeństwa 

Potrzeba wzrostu świadomości oraz wiedzy iż działania w społeczeństwie muszą bazować na 
pracy zdalnej. Praca zdalna Jest pojęciem szerszym niż telepraca, jednak doniedawna była 
niezdefiniowana w Kodeksie pracy. Pandemia COVID-19 i związane z nią kwarantanny 
przyczyniły się do upowszechnienia tej formy świadczenia pracy i konieczności prawnego jej 
uregulowania. Tworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju człowieka podczas pracy 
zdalnej w przyjaznym otoczeniu poprzez wprowadzanie rozwiązań informatycznych,  
a w szczególności przez technologie informacyjne oraz poprzez wprowadzenie nowych lub 
zmodyfikowanych procesów pozyskiwania, przetwarzania i rozprzestrzeniania informacji oraz 
budowania na tej podstawie umiejętności ludzi i organizacji w celu zrównoważonego 
wykorzystania istniejących zasobów, podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności lokalnej 
gospodarki, zwiększania zatrudnienia, poprawy jakości usług publicznych i dostępności 
transportowej, podnoszenia kompetencji i zdolności do kooperacji pracowników.  
 Wszystkie te czynniki musiały istnieć i suketcznie funkcjonować aby gospodarka, 
przedsiębiorstwa nie upadły. Skuteczna polityka i wykorzystanie informatyzacji podczas pracy 
zdalnej pomogło na wdrażanie w życie nowych możliwości. 

Analiza kosztów w pracy zdalnej podstawą działania 
przedsiębiorstw podczas wystąpienia pandemii 

Praca zdalna, czy to spowodowana koniecznością czy też będąca wyborem pracownika 
i pracodawcy, przenosi aktywność pracowników z centrów miast i dzielnic biurowych do ich 
miejsc zamieszkania, często miejscowości mniejszych bądź obrzeży miast.  

W związku z tą zmianą pracownicy wydają np. mniej na dojazdy do pracy, co w dłuższej 
perspektywie oznacza spadek przychodów przewoźników (kolej, transport miejski),  
czy sprzedawców paliw (ograniczony ruch samochodów). Zjawisko pracy zdalnej zwiększyło 
zainteresowania pracodawców narzędziami, które ją ułatwiają: 

 komputery,  
 kamery,  
 mikrofony itp.  

Praca zdalna to nie tylko oszczędność na dojazdach itd. są to zwiększone wydatki na 
energię w domach pracowników. Trudno tutaj jednoznacznie, twierdzić czy przeniesienie 
zapotrzebowania na energię z centrów miast na obrzeża wpłynie w efekcie na wzrost lub 
spadek wpływów sektora energetycznego. Wiadomo jedynie, że praca zdalna podnosi koszty 
utrzymania mieszkań/domów pracowników.  

Jest to w niektórych przypadkach rekompensowane przez pracodawców (koszt). 
W badaniu w województwie małopolskim poproszono respondentów o ustosunkowanie 

się do stwierdzeń zakładających: że praca zdalna pozytywnie wpływa na rozwój gospodarki 
oraz że praca zdalna nie zwiększa znacząco kosztów.  
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 36,6% z hipotezą tą zgodziło się (łącznie odpowiedzi zdecydowanie się zgadzam oraz 
raczej się zgadzam) respondentów(22,9% +13,7%).  

 25,9% badanych było przeciwnego zdania (17,3%+8,6%). 
 37,5% – nie dostrzegło wpływu pracy zdalnej na rozwój gospodarki albo nie miało na 

ten temat zdania (6,5%+31%). 
 Większość osób badanych dostrzega lub przewiduje pewne zagrożenia i minusy 

związane z pracą zdalną, które w dłuższej perspektywie mogą mieć negatywny 
wpływ na gospodarkę.  

 

 
Wykres. 1. Pozytywny wpływ pracy zdalnej na gospodarkę 

Źródło: opracowanie własne. 

Działania przedsiębiorstwa Wodociągi Miasta Krakowa  
w potrzebie realizacji pracy zdalnej  

Informacje na temat analizowanego przedsiębiorstwa 
Wodociągi Miasta Krakowa to największe w Małopolsce przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne, obsługujące ponad milion użytkowników. Przeszło stuletnie doświadczenie, 
nieustanny rozwój i ciągłe podnoszenie jakości. W trosce o komfort życia mieszkańców oraz  
o środowisko naturalne, Wodociągi Miasta Krakowa realizują wielomilionowe inwestycje, 
skutecznie aplikują o środki unijne, wdrażają najnowocześniejsze technologie, pozyskują 
energię z naturalnych źródeł, a także prowadzą wielokierunkowe działania edukacyjne. 

Wodociągi Miasta Krakowa dążą do utrzymania w Spółce kultury zapewniającej 
przestrzeganie przepisów prawa oraz najwyższych standardów etycznych. Wodociągi Miasta 
Krakowa od lat podejmują i skutecznie realizują programy inwestycyjne o bezprecedensowej 
skali i zakresie. Prowadzona systematycznie modernizacja i rozbudowa infrastruktury 
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wodociągowej w istotny sposób wpływa na dynamiczny rozwój Krakowa, podnosząc tym 
samym komfort życia jego mieszkańców i jakość otaczającego ich środowiska58. 

Człowiek nie jest w stanie zmienić biegu wydarzeń, ale może je przewidzieć oraz 
zabezpieczyć się przed niepożądanymi następstwami. Szczególnie dotyczy to wydarzeń 
niespodziewanych. Inaczej postępuje w przypadku zdarzeń przewidywalnych, a inaczej −  
w przypadku zdarzeń nieprzewidywalnych. Niepewność występowania zdarzeń w przyszłości, 
traktowanych jako przypadkowe, zmusza człowieka do modyfikacji jego zachowań59. 

 Jedno z najlepszych przedsiębiorstw na świecie a zdecydowanie w Polsce przewidziało  
w swojej działalności ekonomicznej potrzebę przekazania środków na sytuację związaną  
z dofinansowaniu informatyzacji przedsiębiorstwa oraz społeczności zakładu pracy. 

Wydatki WMK związane z pracą zdalną 
Spółka poniosła wydatki związane z pandemią COVID-19 w łącznej kwocie 3.264 tys. zł.  
w tym: 

 koszty ochrony zdrowia w wysokości 2.569 tys. zł obejmujące między innymi 
zakupy środków ochrony osobistej (maseczki i płyny do dezynfekcji, testy 
laboratoryjne w kierunku wykrycia zakażenia korona wirusem SARS-CoV-2), 

 zakupy inwestycyjne w wysokości 243 tys. zł na doposażenie Spółki w niezbędny 
sprzęt, w tym: laptopy, zestawy do video konferencji, generatory ozonu, terminal 
do pomiaru temperatury, 

 wyposażenie w łącznej kwocie 250 tys. zł, w tym między innymi: dla zakładów 
produkcyjnych na wypadek konieczności skoszarowania części załogi (łóżka 
polowe, pościel), sprzęt informatyczny (kamerki, głośniki, słuchawki), urządzenia 
do dezynfekcji (lampy UV-C, sterylizatory, ozonatory), 

 pozostałe wydatki w wysokości 202 tys. zł obejmowały przede wszystkim usługi 
drukarskie i reklamowe w zakresie przygotowania i dystrybucji ulotek 
informacyjnych odnośnie bezpieczeństwa spożycia wody jak również zasad 
funkcjonowania Spółki w czasie pandemii. 

Wodociągi Miasta Krakowa S.A zainwestowały w sprzęt i środki informatyczne: 
 65 laptopów w 2020 r., 
 33 laptopy w 2021 r., 
 170 wydanych kamerek, 
 zwiększenie mocy serwerów na potrzeby pracy zdalnej, 
 obsługa ok. 300 zgłoszeń/m-c w ramach helpdesk (2x więcej niż średnia), 
 425 skonfigurowane połączenia VPN, 
 120 wydanych kart WIFI, 
 dostosowanie firewalla centralnego do nowych wymagań60. 
Ponad to: 

                                                 
58  http://www.nbi.com.pl/dobra-woda-prosto-z-kranu/ 
59  A.W. Willett, The economic theory of risk and insurance, studies in history, „Economics and Public Law”, 1901, 

vol. XIV, no. 2, s. 27. 
60  Dane Wodociągów Miasta Krakowa S.A. 
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 utrzymanie PPE 4,25% składki, 
 utrzymanie opieki medycznej – całkowicie darmowe pakiety, 
 utrzymanie zatrudnienia61. 
Przedstawienie celowe wydatków przedstawionego przedsiębiorstwa świadczy o potrze-

bie wybiegania w przyszłość w analizie dochodów oraz kosztów w zakładzie pracy. 
Przewidywalność oraz ryzyko w ekonomii oznacza sytuację, w której rzeczywiste efekty 

podejmowanych działań nie pokrywają się z efektami zamierzonymi, a odchylenia te można 
przewidzieć w wyniku stosowania rachunku prawdopodobieństwa. Niepewność cechują zaś 
odchylenia efektów działań faktycznych od efektów działań zamierzonych, jednakże odchyleń 
tych nie można określić, stosując rachunek prawdopodobieństwa. Cechą odróżniającą te dwie 
sytuacje jest więc kwantyfikowalność oraz możliwość ubezpieczenia. Definicje ryzyka  
i niepewności stały się przedmiotem wnikliwych analiz przedstawicieli środowiska zespołów 
do spraw analizy rynku oraz sytuacji finansowych w przedsiębiorstwach naukowego. 

Podczas badania rejonu województwa małopolskiego gdzie poproszono respondentów  
o ustosunkowanie się do stwierdzeń zakładających, że praca zdalna pozytywnie wpływa na 
rozwój gospodarki oraz że praca zdalna nie zwiększa znacząco kosztów.  

Określenie warunków niepewności nie polega na przeciwstawieniu warunków pewności. 
W stanie pewności działania optymalizacyjne wybierane są na podstawie skutków tych 
działań, czyli sposób działania jednoznacznie określany jest wyborem następstw.  
W warunkach niepewności wybór uzależniony jest od „stanów świata” czyli „stanów natury”. 
Ponieważ stan sytuacji globalnej lub określonego konkretnego rejonu – jest niezależny  
od podmiotu podejmującego decyzję, należy w jakiś sposób sprecyzować informację  
o zdarzeniach. Jest to sprawa istotna, gdyż efekt naszego działania zależy także od stanu 
świata, na który często nie mamy wpływu. Problemem okazuje się jednak możliwość 
uzyskania informacji niezbędnych do podejmowania decyzji, które są uwarunkowane 
charakterem zdarzeń, czego uzupełnieniem jest analiza WMK S.A., gdzie zwrócono uwagę na 
wskazującą na dominację zdarzeń niepowtarzalnych w działalności gospodarczej. Ponieważ 
zdobycie informacji obiektywnej na ich temat jest niemożliwe, zostały uznane za zdarzenia 
niewyceniane. Często te sytuacje przez nieprzewidywalność przedsiębiorców nazywany jest 
zjawiskiem niepewnym. Natomiast w przypadku zdarzeń powtarzalnych, wycenianych, 
których możliwość wystąpieniajest mierzalna za pomocą rachunku prawdopodobieństwa, 
gdzie praca zdalna lub szerzej pandemia znajdzie się w teoriach mówiących o realnym ryzyku. 
Odpowiednio do tych ustaleń zostały wyodrębnione sytuacje decyzyjne niepewne i obciążone 
ryzykiem. Podejmowanie decyzji obciążonych ryzykiem opiera się na programowaniu 
matematycznym. Znajomość rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej pozwala 
wykorzystać programowanie probabilistyczne. Podczas których zastosowanie podczas analizy 
będzie już stosowane oczy mówi chodźmy opinia badanych respondentów oraz przedstawienie 
przedstawionych i przewidzianych powyższych kosztów przedsiębiorstwa. 

                                                 
61  Tamże. 
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Podsumowanie 
Nie ulega wątpliwości, że pierwotne założenie ograniczania przemieszczania się pracowników 
i zastępowania go przemieszczaniem pracy ma liczne, być może coraz liczniejsze zalety. 
Jednak ma także wady, a osiąganie równowagi jest możliwe chociażby dzięki łączeniu obu 
form pracy – tradycyjnej i zdalnej, a także dzięki organizowaniu pracy zdalnej w centrach 
telepracy zamiast pozostawiania pracowników w ich miejscach zamieszkania, by pracowali 
jako zatomizowani wykonawcy. Porządek analizy wyznaczają też funkcje pracy opisane  
w perspektywie motywacyjnej teorii ERG, tj. uporządkowane w sfery bytową (ekonomiczną), 
relacyjną (społeczną) i rozwojową (samorozwoju, wzrostu). W ramach każdej z nich analiza 
obejmuje te same podstawowe cechy pracy zdalnej. Zwiększone koszty oraz potrzebę 
bezpośredniego kontaktu. Proces informatyzacji należy traktować jako zespół czynności  
i postaw nieuchronnie prowadzących do przekształcenia życia prywatnego i zawodowego.  
O ile w kontekście życia prywatnego można powiedzieć o wielu negatywnych aspektach, 
odnoszących się do izolacji i zaniku tradycyjnych więzi międzyludzkich, o tyle w sferze 
zawodowej dominujący charakter mają instrumenty usprawniające i zmniejszające liczbę 
ludzkich błędów w procesie decyzyjnym. Jak przedstawiają badania informatyzacja, praca 
zdalna nakłada na przedsiębiorstwa koszty w pewnym zakresie gdzie nie należy wykluczyć 
oszczędności dla pracownika na podstawie braku kosztów dotyczących pracy „naturalnej” 
czyli w miejscu zatrudnienia podczas spotkań bezpośrednich. Kończąc niniejsze rozważania, 
należy podkreślić, iż sprawą oczywistą jest, że nie można idealizować wszystkich rozwiązań 
związanych z zastosowaniem narzędzi informatycznych i Internetu. Tym samym, nie można 
podważać, co do zasady, użyteczności wirtualnych kanałów komunikacyjnych, w tym mediów 
społecznościowych, którymi w przystępny sposób można przekazać informacje. Obiektywna 
dla wszystkich uczestników życia gospodarczego sytuacja kryzysowa wynikająca z pandemii 
COVID-19 stanowi bezprecedensowe wyzwanie nie tylko dla pracodawców, ale także dla 
pracowników. Jej konsekwencje wymagają zwinnych zachowań oraz wykorzystania 
dynamicznych zdolności w celu dostosowania się do nowych uwarunkowań, czyli sprawnego 
przystosowania się do zmieniających warunków otoczenia poprzez rekonfigurację portfela 
zasobów, w szczególności dzięki zastosowaniu systemów teleinformatycznych.  
 Jednym z przykładów takiego działania jest wprowadzenie przez pracodawców zalecenia 
bądź też nakazu (w zależności od etapu rozwoju pandemii) pracy zdalnej w okresie pandemii. 
Badane osoby podczas rozmowy w większości zwrócili uwagę na fakt iż, brak kontaktów 
towarzyskich jako najistotniejszą niedogodnośćzwiązaną z pracą zdalną, najrzadziej 
wskazywali na spadek motywacji. Istotne różnice zostały zaobserwowane, jeżeli chodzi  
o podział respondentów ze względu na kryteria określające ich pracodawców – własność 
przedsiębiorstwa (w podziale prywatne – publiczne) w ocenie niedogodności związanej  
z brakiem bezpośredniej komunikacji i współpracy. Niedogodność ta miała zdecydowanie 
większe znaczenie dla pracowników przedsiębiorstw państwowych. 

Mówiąc o strategii informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce 
należy mieć na myśli dokument wynikający ze strategii informatyzacji Państwa, którego 
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przygotowanie niejest obowiązkowe w świetle prawa, lecz leży w interesie samorządów lub 
właścicieli przedsiębiorstw. Wiele przedsiębiorstw w swojej strategii nie przewidziało 
zapotrzebowana na zwiększenia nakładów finansowych na strategię dotyczącą informatyzacji 
firm związanych choćby z pracą zdalną. 
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