
Moja firma 
w dobie
pandemii
COVID-19
BADANIE ANKIETOWE



Jak pandemia COVID-19
wpłynęła na biznes?
KLUCZOWE WNIOSKI
Ankietowane przedsiębiorczynie
zapytano, jaki wpływ na ich firmy
ma pandemia COVID-19.
Większość z nich odpowiedziała,
że negatywny (45%) i bardzo
negatywny (41%). 5% oznajmiło,
że neutralny, 8% - że
pozytywny, a 1%, że bardzo
pozytywny. W ankietach, które
były wypełniane w późniejszym
czasie trwania pandemii,
zaobserwowano nieznaczny
wzrost częstotliwości
odpowiedzi pozytywnych.

W ankiecie pojawiło się także
pytanie o branże, które
najbardziej ucierpiały.
Najczęściej wskazywane branże
to: eventy, HoReCa, transport
i logistyka, turystyka, drobne
usługi, handel (poza żywnością),
reklama.



utrata zamówień
 
i klientów

spadek obrotów zamknięcie/
redukcja kanałów
sprzedaży off-line

brak ciągłości
produkcji

W czym przejawia się wpływ pandemii
COVID-19 na firmę?
KONSEKWENCJE

72% 62% 18% 15%

Przedsiębiorczynie biorące udział w badaniu wskazały następujące skutki pandemii
zauważalne w funkcjonowaniu ich firmy:



Jakie reakcje przedsiębiorczyń wywołała
pandemia COVID-19?
PODJĘTE KROKI

,

0% 10% 20% 30%

zmiana profilu firmy 26% 

zamknięcie/zawieszenie firmy 23% 

redukcja wynagrodzeń 17% 

uruchomienie/rozkręcenie sprzedaży on-line 10% 

zwolnienia pracowników 9% 

cięcie kosztów nieosobowych 9% 

Większość ankietowanych podjęła zdecydowane kroki:



zmniejszenie
czasu pracy

pracowników

wprowadzanie
nowych

produktów 
na rynek

przejście
z B2B do B2C

Jakie reakcje przedsiębiorczyń wywołała
pandemia COVID-19?
PODJĘTE KROKI - INICJATYWY WŁASNE

budowanie
strategii/

budowanie marki

działania
prewencyjne

COVID

tarcza
antykryzysowa

reklama 
w TVN



Czy odnotowano pozytywny wpływ pandemii
COVID-19 na firmę?
POZYTYWY
Pytanie o obszary pozytywnego wpływu pandemii COVID-19 na firmę
przyniosło następujące odpowiedzi:

większa
dostępność
partnerów

otwarcie/ dalszy
rozwój kanałów

sprzedaży
on-line

oszczędność
czasu na
dojazdy

wdrożenie
innowacji

zdobycie
nowych
klientów

wzrost
obrotów

pozyskanie
finansowania



Jakie usprawnienia wdrożono?
INNOWACJE
Wśród innowacji wdrożonych w obliczu pandemii COVID-19 ankietowane
przedsiębiorczynie wymieniły:

nowy sposób
komunikacji 
z zespołem

przejście do
działalności on-line
(usługi)

nowy sposób
pozyskiwania
klientów

nowy produkt
na rynku



Jak sobie radzisz 
w dobie pandemii

COVID-19?
NASTROJE

Pytanie o nastroje spowodowało
refleksje dające się zakwalifikować
do trzech grup odpowiedzi:
odpowiedzi negatywne (29%),
odpowiedzi pozytywne (21%) 
i stabilne (50%).



„Zaskakująco pozytywne, choć na pytanie o wpływ na firmę dałam odpowiedź: negatywny. Spowolnienie gospodarki
dało mi czas na wytchnienie i nadrobienie zaległości, choć od strony ekonomicznej nie ma się czym chwalić :)"

CZAS NA WYTCHNIENIE

„Staram się szukać pozytywnych pomysłów, reaguję na bieżące propozycje tarczy, zajmuję się samorozwojem."

SAMOROZWÓJ

„Więcej czasu poświęcam rodzinie – temu, co najważniejsze w życiu."

CZAS DLA RODZINY

Jak sobie radzisz w dobie pandemii COVID-19
NASTROJE



„Bardzo obciążające jest organizowanie nauki dzieciom w domu (przygotowywanie materiałów, egzekwowanie
wykonania, skanowanie, odsyłanie, pilnowanie udziału dzieci w lekcjach on-line), mało czasu mam na to, co w Firmie
jest konieczne do wykonania, często po prostu padam ze zmęczenia. W zakresie życia domowego wprowadziłam
grafik prac, w którym cała rodzina partycypuje: każdego dnia każdy ma jedną »dużą« rzecz do zrobienia – to bardzo
pomogło w ogarnięciu wszystkich w domu. W tym grafiku jest m.in. prowadzenie gimnastyki o 8:00 i bardzo dobrze
działa to, że każdego dnia ktoś inny ją prowadzi, dzięki temu wstajemy wszyscy, i jest odpowiedni rytm dnia. Problem
solving na każdym kroku. Teraz Firma nie przynosi zysków, więc finansowo »wisimy« na mężu, u którego też spadek
dochodów – wiadomo, stres i kolejne wyzwanie. Postanowiłam nie zawieszać Firmy, zredukowaliśmy koszty, które się
dało i koncentruję działania na realizacji projektów rozwojowych, które zaczęłam jeszcze przed COVID, oraz
inwestowaniu w siebie, zdobywaniu wiedzy marketingowo-sprzedażowej, która pomoże mi wynieść biznes na inny
poziom. W zakresie sprzedaży miałam braki, a delegowanie tego na zewnątrz nie zdało egzaminu – to dobry moment,
aby samodzielnie zaplanować i nauczyć się, jak to robić dobrze."

ZDALNA SZKOŁA

„Mamy do dyspozycji 46 metrów kwadratowych na 4 osoby; kilka dni zajęło wypracowanie z mężem takiego planu
zajęć, żebyśmy nie wchodzili sobie w drogę. W rezultacie – nie umawiamy spotkań w tym samym czasie, nigdy też nie
jesteśmy jednakowo zajęci, więc dzieci i jedzenie ogarnia ten, kto jest danego dnia zajęty mniej."

NOWE ZASADY

„Bywa różnie. Są dni, kiedy jestem przytłoczona liczbą spraw do przypilnowania, do załatwienia, zrobienia, stworzenia,
wytłumaczenia, wyjaśnienia. Kluczowe dla mnie w tym okresie przetrwania (bo tak do niego podchodzę) jest
REZYGNOWANIE. Rezygnowanie z rzeczy, które mogą mnie przygnieść dodatkowo lub zbytnio stresują."

ŚWIADOME REZYGNOWANIE



„Jest to bardzo trudne – praca zdalna przy obecności dzieci i dopilnowaniu ich obowiązków szkolnych. Najgorsza
jednak jest izolacja, brak swobodnego uprawiania sportu, kiedy mam na to ochotę, oraz wielka niewiadoma, kiedy to
się skończy i jakie będą skutki zarówno dla społeczeństwa, gospodarki, jak to wszystko wpłynie na nastroje w rodzinie.
Czy zmiana profilu firmy wystarczy, aby zachować źródło utrzymania? Takie myśli zaprzątają mi głowę i powodują, 
że pomimo wypełnienia czasu obowiązkami, zajęciami on-line typu joga czy fitnes, kursami rozwijającymi – nadal
trudno jest uciec od myśli, to zaczyna mieć znamiona depresji. Myślę, że nie jestem odosobniona w swoich odczuciach
i stanie emocjonalnym. Zawsze byłam optymistką, ale chaos informacyjny odnośnie COVID-19 wpływa na nastrój
bardziej negatywnie – niż sama obawa przed zachorowaniem."

NIEPEWNOŚĆ JUTRA

„Dwoje dzieci w wieku 6 i 12 lat w domu w praktyce uniemożliwia zdalną pracę. Pracuję z ogromnym wysiłkiem
zaledwie kilka godzin dziennie. Na ważniejsze rzeczy, np. umowy, muszę mieć specjalny czas i przestrzeń. Ponadto
czteroosobowa rodzina potrzebuje przynajmniej trzech posiłków dziennie, dzieci więcej, w związku z tym czas na
pracę bardzo się kurczy. Codziennie wychodzę z dziećmi na przynajmniej godzinny spacer, wycieczkę rowerową itp. 
– to punkt obowiązkowy, bez względu na pogodę. Utopią jest wprowadzenie w tym czasie kursów jogi czy innego
samorozwoju, codziennych obowiązków jest za dużo. Dodam, że mąż jest w domu i pomaga, ale również ma home
office, więc także potrzebuje czasu na pracę.”

POGODZENIE PRACY Z OBOWIĄZKAMI DOMOWYMI

„Z godzeniem roli nie mam problemu, zwłaszcza że mam mniej pracy. Jestem bardzo sceptycznie nastawiona 
do przyszłości, wydaje mi się, że dobre czasy w mojej branży minęły. Rozważam zmianę kariery.”

POCZUCIE BEZSILNOŚCI



Co może wpłynąć pozytywnie na firmę?
POTRZEBY
Ankietowane przedsiębiorczynie wskazały nowe potrzeby firmy w obliczu
pandemii COVID-19:

doradztwo księgowe

doradztwo prawne

mentoring

podjęcie wyzwań

transformacja cyfrowa

tarcza antykryzysowa

wsparcie
psychologiczne

komunikacja
w mediach
społecznościowych

networking on-line



Czy świat po pandemii COVID-19 się zmieni?
PRZYSZŁOŚĆ
Świat po pandemii COVID-19 będzie miał według ankietowanych inny wymiar. Zmieni się
w następujący sposób i w takich – ogólnych i szczegółowych – obszarach:

- ogólne spowolnienie, większa uważność i świadomość
- DIY, wzrost czasu dla rodziny
- mniej wyjazdów zagranicznych
- wzrost świadomości i zachowań ekologicznych
- mniejsze nastawienie na bezustanny wzrost
- spadek nadmiernej konsumpcji
- przewartościowanie życia
- informatyzacja i automatyzacja
- wprowadzenie formy on-line biznesów
- więcej lokalnych biznesów
- wzrost znaczenia pracy zdalnej
- przestawienie urzędów i administracji na on-line
- ludzie będą częściej gotować w domu

POZYTYWNE

- spadek zaufania
- kryzys gospodarczy
- kryzys moralny
- spadek ilości pieniędzy na rynku
- życie w ciągłym poczuciu zagrożenia
- gorsze relacje międzyludzkie
- wzrost uzależnień
- recesja i zaciskanie pasa
- koniec beztroski
- wzrost załamań, kryzysów psychicznych i depresji

NEGATYWNE



Co, z kim, kiedy i gdzie?
METODOLOGIA

Technika badania: ankieta on-line

Grupa badawcza: przedsiębiorczynie z SPK

Próba (osoby, które wypełniły ankietę): 100 osób – kobiety
posiadające własne firmy (mikro i małe przedsiębiorstwa)

Czas trwania badania: 16.04 – 4.05.2020 r.



Raport powstał w ramach akcji społecznej
#wspieramywsieci


