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METODOLOGIA

• Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) –
ankiety na panelu internetowym online.

• Do badania zostali zaproszeni przedstawiciele sektora MŚP.  

• Łączna wielkość próby to N = 752 respondentów.

• Badanie zostało zrealizowane na przełomie grudnia 2020 i stycznia 2021.

• Struktura próby w badaniu jest reprezentatywna dla przedsiębiorstw w Polsce ze 
względu na wielkość firmy (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa).

CEL
Głównym celem badania było poznanie postaw i opinii przedsiębiorców 
wobec prowadzenia firmy podczas epidemii COVID-19. 



Wyniki badania



Postawa wobec działań rządu podejmowanych 
w ramach walki z pandemią 5

7% 22% 24% 47%

bardzo dobrze dobrze nie mam zdania źle

29% 47%

Działania rządu podjęte w Polsce w związku z pandemią mają wśród badanych przedsiębiorców więcej
przeciwników niż zwolenników (47% ocenia je negatywnie vs. 29% pozytywnie). Niemal jedna czwarta
przedstawicieli firm nie ma zdania na ten temat.

Jak ocenia Pan/i działania rządu podjęte w ramach walki z epidemią? N=752



Postawa wobec działań rządu podejmowanych 
w ramach walki z pandemią a… 6
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38%

55%

51+ (N=194)

10-50 osób (N=135)

1-9 osób (N=424)

bardzo dobrze dobrze nie mam zdania źle

…WIELKOŚĆ FIRMY

Różnica  istotna statystycznie na poziomie 95%.

Działania podejmowane przez rząd w ramach walki z pandemią zostały najsłabiej ocenione przez respondentów
z najmniejszych firm, zaś najlepiej przez przedsiębiorców z firm zatrudniających powyżej 51 pracowników.
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Jak ocenia Pan/i działania rządu podjęte w ramach walki z epidemią?
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39%

Produkcja (N=115)

Usługi (N=507)

Handel (N=131)

bardzo dobrze dobrze nie mam zdania źle

…SEKTOR

Różnica  istotna statystycznie na poziomie 95%.

Działania podejmowane przez rząd w ramach walki z pandemią były lepiej oceniane przez przedstawicieli handlu
i produkcji niż usług. Wśród przedsiębiorców świadczących usługi był także największy odsetek respondentów
niezadowolonych z ruchów wykonanych przez rządzących (51% vs. 39% i 42%).
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Jak ocenia Pan/i działania rządu podjęte w ramach walki z epidemią?
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11 lat lub więcej (N=354)

6-10 lat (N=161)

Do 5 lat (N=237)

bardzo dobrze dobrze nie mam zdania źle

…STAŻ FIRMY

Różnica  istotna statystycznie na poziomie 95%.

Firmy będące na rynku 11 lat lub dłużej wykazały większy odsetek niezadowolenia z działań podejmowanych przez rząd w
związku z pandemią koronawirusa niż przedsiębiorstwa o krótszym stażu na rynku.
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Jak ocenia Pan/i działania rządu podjęte w ramach walki z epidemią?
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Polska wschodnia (N=131)

Polska centralna (N=178)

Polska zachodnia (N=119)

Polska północna (N=105)

bardzo dobrze dobrze nie mam zdania źle

…REGION

Różnica  istotna statystycznie na poziomie 95%.

Wśród przedstawicieli firm z północnej Polski obserwuje się najlepszą ocenę działań rządu w ramach walki z pandemią (najwięcej
pozytywnych ocen i najmniej negatywnych). Wśród firm z Polski centralnej widać natomiast najniższy odsetek osób, które dobrze
oceniają działania rządu w dobie koronawirusa.

Jak ocenia Pan/i działania rządu podjęte w ramach walki z epidemią?
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Wprowadzanie rygoru sanitarnego przez firmy 
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84%

16%

Czy w związku z epidemią koronawirusa wprowadził/a Pan/i elementy rygoru sanitarnego (płyny do dezynfekcji, maseczki wśród personelu, odległości 
między stanowiskami pracy etc.)? N=752

Nie, nie wprowadziłem/am
w związku z epidemią 

dodatkowych elementów 
rygoru sanitarnego

Tak, w związku z epidemią 
wprowadziłem/am

dodatkowe elementy 
rygoru sanitarnego
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tak nie

…WIELKOŚĆ FIRMY

Różnica  istotna statystycznie na poziomie 95%.

Mikroprzedsiębiorstwa znalazły się w grupie, w której respondenci rzadziej (80% vs. 90% i 91%) deklarowali
wprowadzanie dodatkowego rygoru sanitarnego w związku z pandemią.

Czy w związku z epidemią koronawirusa wprowadził/a Pan/i elementy rygoru sanitarnego (płyny do dezynfekcji, maseczki wśród personelu, odległości 
między stanowiskami pracy etc.)?



Wprowadzanie rygoru sanitarnego przez firmy a…
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84%

89%
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11%

Produkcja (N=115)

Usługi (N=507)

Handel (N=131)

tak nie

…SEKTOR

Różnica  istotna statystycznie na poziomie 95%.

Przedsiębiorcy z sektora handlu w większym stopniu niż ci z produkcji, deklarowali wprowadzanie elementów rygoru
sanitarnego w związku z pandemią. Zróżnicowanie danych ze względu na staż firmy nie wykazało istotnych statystycznie
różnic.

Czy w związku z epidemią koronawirusa wprowadził/a Pan/i elementy rygoru sanitarnego (płyny do dezynfekcji, maseczki wśród personelu, odległości 
między stanowiskami pracy etc.)?
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Różnica  istotna statystycznie na poziomie 95%.

W Polsce zachodniej częściej niż w Polsce północnej (90% vs. 80%), przedsiębiorcy deklarowali wprowadzanie
dodatkowych elementów rygoru sanitarnego.

Czy w związku z epidemią koronawirusa wprowadził/a Pan/i elementy rygoru sanitarnego (płyny do dezynfekcji, maseczki wśród personelu, odległości 
między stanowiskami pracy etc.)?



Opinia na temat przygotowania firm do działania 
w podwyższonym rygorze sanitarnym 14

64%

36%

Czy uważa Pan/i, że firmy są dobrze przygotowane do działania w podwyższonym rygorze sanitarnym? N=752

Tak, uważam, że firmy są 
dobrze przygotowane do 

działania w podwyższonym 
rygorze sanitarnym

Nie, uważam, że firmy NIE 
są dobrze przygotowane do 
działania w podwyższonym 

rygorze sanitarnym



Opinia na temat przygotowania firm do działania 
w podwyższonym rygorze sanitarnym a… 15
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10-50 osób (N=135)

1-9 osób (N=424)

tak nie

…WIELKOŚĆ FIRMY

Różnica  istotna statystycznie na poziomie 95%.

Mikroprzedsiębiorcy deklarowali gorsze (60%) przygotowanie do funkcjonowania w podwyższonym rygorze sanitarnym,
niż respondenci pracujący w firmach zatrudniających 51 osób lub więcej (71%). Zróżnicowanie danych ze względu na
sektor oraz staż firmy nie wykazało istotnych statystycznie różnic.

Czy uważa Pan/i, że firmy są dobrze przygotowane do działania w podwyższonym rygorze sanitarnym?
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Różnica  istotna statystycznie na poziomie 95%.

Przedsiębiorcy z Polski wschodniej deklarowali gorsze przygotowanie (59% odpowiedzi twierdzących) firm do działania
w podwyższonym rygorze sanitarnym, niż przedsiębiorcy z południa kraju (69% odpowiedzi twierdzących).

Czy uważa Pan/i, że firmy są dobrze przygotowane do działania w podwyższonym rygorze sanitarnym?



Wpływ obostrzeń na sytuację firmy 
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37%
63%

Czy obostrzenia wprowadzone przez rząd negatywnie wpłynęły na sytuację Pana/i firmy? N=752

Tak, wprowadzone 
obostrzenia negatywnie 

wpłynęły na sytuację mojej 
firmy

Nie, wprowadzone 
obostrzenia nie wpłynęły 
negatywnie na sytuację 

mojej firmy



Wpływ obostrzeń na sytuację firmy a…
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56%

60%

67%

44%

40%

33%

51+ (N=194)

10-50 osób (N=135)

1-9 osób (N=424)

tak nie

…WIELKOŚĆ FIRMY

Różnica  istotna statystycznie na poziomie 95%.

Także w przypadku wpływu obostrzeń na sytuację firmy, mikroprzedsiębiorcy deklarowali gorsze radzenie sobie
w sytuacji związanej z pandemią, która to w mniejszym stopniu dotknęła firmy zatrudniające 51 lub więcej pracowników.

Czy obostrzenia wprowadzone przez rząd negatywnie wpłynęły na sytuację Pana/i firmy?
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42%

36%

34%

Produkcja (N=115)

Usługi (N=507)

Handel (N=131)

tak nie

…SEKTOR

Różnica  istotna statystycznie na poziomie 95%.

Obostrzenia wprowadzone przez rząd w czasie pandemii bardziej dotknęły przedsiębiorców z sektora handlu
(66% odpowiedzi twierdzących), niż przedsiębiorców z sektora produkcji (58% odpowiedzi twierdzących).
Zróżnicowanie danych ze względu na staż firmy nie wykazało istotnych statystycznie różnic.

Czy obostrzenia wprowadzone przez rząd negatywnie wpłynęły na sytuację Pana/i firmy?
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Różnica  istotna statystycznie na poziomie 95%.

70% przedsiębiorców z Polski wschodniej zadeklarowało, że wprowadzone przez rząd restrykcje negatywnie wpłynęły na
sytuację ich firmy. Nieco lepiej od nich radzili sobie ci z Polski zachodniej (61% przedsiębiorców deklarowało,
iż negatywnie odczuło zmiany) oraz terenów Polski północnej i południowej (po 59% przedsiębiorców deklarujących
negatywny wpływ zmian na kondycję ich firm).

Czy obostrzenia wprowadzone przez rząd negatywnie wpłynęły na sytuację Pana/i firmy?



Zapraszamy do kontaktu!

ul. Podbipięty 57, 02-732 Warszawa
tel. (22) 828-28-85 / kom: 512-437-457
biuro@maison.pl ; www.maison.pl
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