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Wstęp 
Ostatnie miesiące to czas, w którym słowo „kryzys” było jednym z najczęściej pojawiąjących 

się w wypowiedziach polityków, analizach ekonomistów i przekazach dziennikarzy. Oczywi-

ście ma to związek z epidemią koronawirusa (COVID-19) i konsekwencjami zdrowotnymi, 

społecznymi i gospodarczymi, jakie niesie ona dla wszystkich krajów na świecie i wszystkich 

mieszkańców globu. Sytuacja epidemiczna ma także olbrzymi wpływ na kondycję ogromnej 

liczby firm na całym świecie, w tym w Polsce, a co za tym idzie, odbija się również na funk-

cjonowaniu przedsiębiorstw społecznych. Niektóre z nich nie przetrwały trudności spowodo-

wanych epidemią i zamknięciem gospodarki, inne z ogromnym trudem próbują sobie radzić. 

Dla wszystkich jest to bardzo poważna sytuacja kryzysowa. 

Niewątpliwie kryzys wywołany sytuacją epidemiczną przerósł wyobrażenia zdecydowanej 

większości ekonomistów i praktyków biznesu. Jego zasięg i głębokość są nieporównywalne 

z żadnym innym wydarzeniem, tym bardziej więc znalezienie skutecznej odpowiedzi na niego 

jest jednym z największych wyzwań ostatnich dziesięcioleci. Przedsiębiorstwa społeczne do-

świadczające skutków kryzysu, podobnie jak większość podmiotów gospodarczych, stają przed 

olbrzymim wyzwaniem poradzenia sobie z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa. 

Niniejszy poradnik nie jest jednak prostą odpowiedzią na kryzys wywołany epidemią. Znale-

zienie skutecznych rozwiązań przerasta często możliwości całych państw i rządów, a co dopiero 

krótkiego opracowania. Czym zatem jest ten poradnik? Chociaż jego powstanie zostało zain-

spirowane aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą, to jest on próbą podpowiedzi przedsię-

biorstwom społecznym, w jaki sposób radzić sobie z różnego typu kryzysami, które pojawiają 

się w cyklu życia każdej firmy. Kryzysy te mogą mieć bardzo różnorodny charakter. Od tego, 

jak przedsiębiorstwo społeczne potrafi sobie z nimi radzić, zależy los nie tylko pracowników, 

ale także całej organizacji. 
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Sytuacje kryzysowe i ich rozpoznawanie 
Słowo kryzys nierozłącznie kojarzy się nam z trudnościami, niezależnie od tego, jakiej sfery 

życia dotyczy. Mówimy o kryzysach politycznych, gospodarczych, wizerunkowych, ale także 

o kryzysach w relacjach czy w związkach. Specyficznym rodzajem kryzysu jest kryzys 

w przedsiębiorstwie. Można go rozumieć jako „stan, który zagraża przetrwaniu firmy, realizacji 

jej celów, ogranicza czas dostępny na podjęcie działań zaradczych i zaskakuje decydentów 

swoim pojawieniem się, stawiając w ten sposób warunki silnej presji”1. Kryzys w przedsiębior-

stwie to zatem trudny moment tak dla osób nim zarządzających, jak i pracowników. 

 

Rys. 1. Rozpoznawanie sytuacji kryzysowej (opracowanie na podstawie: Nogalski, Macinkiewicz 2004) 

Zanim jednak kryzys się pojawi, poprzedza go na ogół sytuacja kryzysowa, która – rozcią-

gnięta w czasie – sama w sobie nie rodzi bezpośredniego zagrożenia dla istnienia przedsię-

biorstw, ale zwiastuje nadchodzące zagrożenie (rys. 1). Sytuację kryzysową można zatem po-

równać do pewnego rodzaju choroby, która nieleczona lub źle leczona w pewnym momencie 

doprowadzi do eskalacji objawów i paraliżu całego organizmu przedsiębiorstwa. Kryzys jest 

więc punktem kulminacyjnym sytuacji kryzysowej. Przykładami tak rozumianego kryzysu 

mogą być: nagła utrata płynności finansowej, zaprzestanie produkcji, odejście dużej części za-

łogi czy katastrofa wizerunkowa2. 

Każda sytuacja kryzysowa ma swoje źródła stanowiące jej przyczyny. Źródeł sytuacji kryzy-

sowej, a w konsekwencji samych kryzysów możemy poszukiwać wewnątrz przedsiębiorstwa 

(czynniki endogeniczne) albo w jego zewnętrznym otoczeniu (czynniki egzogeniczne) lub 

w jednym i drugim jednocześnie (rys. 2). Przykładem tych pierwszych mogą być: brak odpo-

wiedniej strategii firmy, niedostateczne kompetencje kadry zarządzającej i pracowników czy 

konflikty w zespole. Przykładem tych drugich mogą być: pogarszająca się sytuacja makroeko-

nomiczna, pojawienie się konkurencji, zmiany w przepisach regulujących działalność firmy czy 

wreszcie pojawienie się epidemii. 

                                                           
1 Slatter S., Lovett D. (2001), Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, 

WIG-Press, Warszawa. 
2 Por. Nogalski B., Macinkiewicz H. (2004), Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys 

i wygrać, Difin, Warszawa. 
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Rys. 2. Źródła kryzysu w przedsiębiorstwie (opracowanie na podstawie: Michałowska, Stankiewicz, Da-

nielak 2015) 

Istnienie źródeł kryzysu prowadzi do pojawienia się symptomów kryzysu. Przez symptomy 

kryzysu należy rozumieć pierwsze sygnały (objawy), które same w sobie nie muszą jeszcze 

prowadzić do sytuacji kryzysowej, ale najczęściej są zwiastunem możliwych problemów. 

Symptomy kryzysu mogą mieć charakter finansowy (na przykład spadek obrotów czy zyskow-

ności, utrata płynności finansowej, wzrost zadłużenia, problemy w finansowaniu bieżącej dzia-

łalności) lub pozafinansowy (absencje pracowników, problemy z dyscypliną, konflikty we-

wnątrz zespołów, opór przed zmianami, niedokładne wykonywanie powierzonych zadań). 

Symptomy kryzysu nie są równoznaczne z jego pojawieniem się. Może się bowiem okazać, iż 

czasowy spadek zyskowności spowodowany jest podjętymi inwestycjami, a konflikt wewnątrz 

zespołu jest konsekwencją zmiany struktury zatrudnienia w firmie. Jednak gdy symptomy nie 

są dostrzegane albo brak jest nad nimi kontroli, prawdopodobnie szybko staną się czynnikami 

wywołującymi sytuację kryzysową i w konsekwencji kryzys. 

Sytuacja przedsiębiorstw społecznych a koronawirus 

Kryzys wywołany epidemią koronawirusa to kryzys spowodowany czynnikami egzogenicz-

nymi, a więc leżącymi poza przedsiębiorstwem. Przyczyn kryzysu należy upatrywać jednak 

nie tyle w samej obecności wirusa w populacji, ile raczej w zamknięciu gospodarek, czyli 

tzw. lockdownie, jako odpowiedzi na jego wykrycie i wzrastającą liczbę zachorowań.  

Skala tego zamknięcia, z którą mieliśmy do czynienia, jest niespotykana z trzech powodów. 

Po pierwsze dlatego, że dzieje się to niemal jednocześnie. Po drugie, dotyczy to wszystkich 

krajów i całej populacji na świecie. Wreszcie po trzecie, dotyka niemal wszystkich podmio-

tów życia gospodarczego. Z tych właśnie względów jest to kryzys nieporównywalny z żad-

nym innym, a znalezienie skutecznej odpowiedzi na niego jest olbrzymim wyzwaniem i po-

lega bardziej na podejmowaniu eksperymentalnych działań niż stosowaniu sprawdzonych 

wcześniej rozwiązań.  

Źrodła kryzysu 
w przedsiębiorstwie

pochodzące z wewnątrz 
przedsiębiorstwa 

(czynniki endogeniczne)

pochodzące z otoczenia 
zewnętrznego 

(czynniki egzogeniczne)
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Trudności wywołane pandemicznym kryzysem nie ominęły także przedsiębiorstw społecz-

nych. W badaniu przeprowadzonym przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej wszyst-

kie przedsiębiorstwa społeczne przyznały, że kryzys ma lub będzie miał dla nich negatywne 

skutki3. Jako główne problemy, których doświadczają lub spodziewają się w najbliższym 

czasie, wymieniono: 

a) brak możliwości utrzymania kadry, 

b) brak płynności finansowej, 

c) odpływ klientów, 

d) znaczący spadek obrotów, 

e) całkowite zatrzymanie działalności, 

f) brak płatności od upadających kontrahentów,  

g) pogarszającą się sytuację finansową zlecających. 

 

W literaturze przedmiotu wymienia się różnego typu przyczyny wywołujące kryzysy w przed-

siębiorstwach. W podejściu zaproponowanym przez A. Zakrzewską-Bielawską przyczyn kry-

zysów wewnątrzorganizacyjnych poszukiwać należy w strategii przedsiębiorstwa, w odniesie-

niu do pracowników, sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, rozwiązań w sferze struktur orga-

nizacyjnych oraz stosowanej technice (tab. 1)4. 

Tab. 1. Przyczyny wewnętrzne kryzysu (opracowanie na podstawie: Zakrzewska-Bielawska 2008) 

Obszar  

funkcjonowa-

nia przedsię-

biorstwa 

Przyczyny wewnętrzne 

Strategia 

 niejasna polityka przedsiębiorstwa, 

 błędne lub nieostre cele firmy, 

 twarde trzymanie się wypróbowanych recept na sukces, 

 brak zrozumienia dla misji organizacji, 

 błędnie przyjęte kompetencje przedsiębiorstwa, 

 niedostosowanie strategii: rozwoju, funkcjonalnych, instrumental-

nych do warunków wewnętrznych i zewnętrznych funkcjonowania 

firmy, 

 nieumiejętność unowocześniania i dopasowywania. 

Pracownicy 

 duża fluktuacja kadry kierowniczej, 

 zły (fałszywy) styl zarządzania, 

 błędne ocenianie możliwości pracowników, 

 niezdecydowanie w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji, 

 zbyt późna zmiana wiekowa w organizacji, 

                                                           
3 Por. Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Badanie w kontekście kryzysu przedsiębiorstw społecz-

nych, wywołanym epidemią wirusa SARS-CoV-2, http://spoldzielnie.org/new,919. 
4 Por. Zakrzewska-Bielawska A. (2008), Zarządzanie w kryzysie, w: I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki (red.), 

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wyd. C.H. Beck, Warszawa. 

http://spoldzielnie.org/new,919
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 brak identyfikacji zatrudnionych z przedsiębiorstwem, co ogranicza 

ich aktywność, przedsiębiorczość i siłę motywacyjnego oddziaływa-

nia bodźców, 

 konflikty wewnątrzorganizacyjne. 

Finanse 

 błędy w budżetowaniu, 

 wysokie koszty, 

 błędne inwestycje wskutek niewystarczającego planowania (wielkie 

inwestycje, fuzje, przejęcia), 

 słabe zarządzanie kapitałem obrotowym, 

 skala działalności przekraczająca możliwości finansowe, 

 niedostateczny controlling. 

Struktura orga-

nizacyjna 

 braki w organizacji zarządzania, 

 błędne rozwiązania organizacyjne, niedopasowane do strategii, 

 konserwatywne metody organizacji, 

 brak bądź niespójne działania międzyfunkcjonalne, 

 zły przepływ informacji. 

Technika 

 niska jakość bazy materialno-produkcyjnej, 

 przestarzała technologia, 

 techniczne błędy produktów, 

 awarie ciągów technologicznych, 

 niewykorzystane moce produkcyjne, 

 braki w automatyzacji produkcji. 
 

Z kolei przyczyny zewnętrzne kryzysów organizacji wspomniana autorka dzieli na makroeko-

nomiczne oraz mikroekonomiczne, wskazując, że determinują one zewnętrzne otoczenie, w ja-

kim przychodzi działać firmie (tab. 2). 

Tab. 2. Przyczyny zewnętrzne kryzysu (opracowanie na podstawie: Zakrzewska-Bielawska 2008) 

Przyczyny zewnętrzne 

Makroekonomiczne Mikroekonomiczne 

 niskie tempo wzrostu gospodarczego 

kraju, regionu, rejonu, 

 zmiana polityki ekonomicznej wobec 

przedsiębiorstw w zakresie polityki cel-

nej, antytrustowej, koncesyjnej, 

 liberalizacja i deregulacja rynku, 

 restrykcyjna polityka fiskalna, 

 wysokie stopy procentowe, 

 spadek poziomu dochodów ludności, 

 poziom bezrobocia, 

 większa skłonność do oszczędzania niż 

konsumowania dochodów, 

 zmiany w modelu konsumpcji, 

 niekorzystne zmiany w kondycji partne-

rów przedsiębiorstw, 

 zatory płatnicze, 

 kłopoty z instytucjami państwowymi (na 

przykład urzędem skarbowym), 

 spadek popytu na produkty firmy lub 

zmiany w jego strukturze, 

 starzenie się rynku (sektora), 

 natężenie walki konkurencyjnej w sekto-

rze, 

 wysoka presja konkurencji potencjalnej – 

nasilony napływ kapitału do branży, 
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 zmiany w zakresie popytu i podaży, 

 szybkie tempo zmian technologicznych, 

powodujące skracanie cyklu życia pro-

duktów i konieczność kosztownych 

wdrożeń, 

 restrykcyjny kodeks pracy, 

 zmiany w regulacjach prawnych, 

 czynniki losowe. 

 zwiększenie siły oddziaływania dostaw-

ców, 

 zwiększenie siły oddziaływania produ-

centów, substytutów, 

 niekorzystne zmiany cen towarów. 

 

Choć brak jest szczegółowych danych o przyczynach kryzysów w odniesieniu do przedsię-

biorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej – w warunkach polskich brak jest re-

prezentatywnych i obiektywnych badań w tym zakresie – z dużym prawdopodobieństwem 

można założyć, że one także podlegają kryzysom. Co więcej, ze względu na specyfikę ich dzia-

łalności i cele, które realizują, pewne przyczyny kryzysów, a co za tym idzie, sytuacje kryzy-

sowe mogą dotykać je mocniej. 

Wydaje się, że w odniesieniu do przedsiębiorstw społecznych wszystkie grupy przyczyn we-

wnątrzorganizacyjnych mogą mieć i w praktyce często mają zastosowanie: 

a) Strategia. Największe trudności w obszarze strategii związane są najczęściej z brakiem 

rozumienia misji firmy społecznej i celu jej działania, a w konsekwencji niedostosowa-

nia do nich odpowiedniej strategii. Przykładem mogą być tu przedsiębiorstwa społeczne 

tworzone bez dostatecznego zbadania i określenia niszy rynkowej czy zakładane z po-

wodu dostępnych dotacji albo decyzji politycznej. Prędzej czy później wyjdzie tutaj 

brak umiejętności odnalezienia się i skutecznego funkcjonowania na konkurencyjnym 

rynku. 

b) Pracownicy. Reintegracja społeczno-zawodowa jako cel przedsiębiorstwa społecznego 

sprawia, że jego założycielami i pracownikami są na ogół osoby o określonych deficy-

tach i niższych niż przeciętne kwalifikacjach zawodowych. Nie wyklucza to możliwości 

efektywnego prowadzenia przez nich działalności gospodarczej, ale w wielu przypad-

kach sprawia, że działalność taka jest mniej zyskowna. Zrozumiałe jest bowiem, że wy-

dajność tych osób jest często mniejsza, a praca wykonywana przez nie może trwać dłu-

żej. Jeśli uwzględnić do tego większą ilość absencji spowodowaną problemami zdro-

wotnymi czy nałogami, wydaje się, że kwestie pracownicze mogą stanowić poważne 

przyczyny kryzysów. 

c) Finanse. Chociaż założyciele przedsiębiorstw społecznych tworzonych przy wsparciu 

OWES na etapie inkubacji przechodzą niezbędne szkolenia, w tym z zakresu zarządza-

nia finansami, doświadczenie pokazuje, że często brak im kompetencji w tym obszarze. 

Istnieje cała grupa przedsiębiorstw społecznych nieanalizująca kosztów, niebadająca 

przepływów finansowych czy nierozpoznająca najbardziej zyskownych dla nich rodza-

jów działalności. Prowadzi to do trwania w utartych schematach oraz utraty szansy bar-

dziej dynamicznego rozwoju. 
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d) Struktura organizacyjna. Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym z definicji po-

winno mieć charakter demokratyczny. Szczególnym przypadkiem są tu spółdzielnie so-

cjalne, gdzie głos założycieli jest równoważny. Źle rozumiana demokratyczna struktura 

zarządzania i brak choćby nieformalnych liderów prowadzą jednak do chaosu decyzyj-

nego i rozmywania odpowiedzialności, a także licznych konfliktów wewnątrz zespołu 

przedsiębiorstwa społecznego. Nie bez znaczenia są tu często niewystarczające kompe-

tencje zarządcze osób decyzyjnych. 

e) Technika. Chociaż dotacje pozyskiwane przez przedsiębiorstwa społeczne na etapie 

inkubacji mogą być wykorzystywane na zakup niezbędnych urządzeń i maszyn, to ich 

wysokość na ogół nie pozwala na stworzenie profesjonalnej bazy materialno-produk-

cyjnej. Skutkuje to z jednej strony obniżeniem konkurencyjności przedsiębiorstw spo-

łecznych już na starcie, z drugiej zmusza je do zajmowania się w większym stopniu 

prostymi usługami niż produkcją. Tu również należy upatrywać przyczyn możliwych 

kryzysów. 

Przyczyny makroekonomiczne także nie pozostają bez znaczenia w kontekście kryzysowych 

sytuacji pojawiających się w przedsiębiorstwach społecznych. Dość powiedzieć o braku stabil-

nych źródeł finansowania rozwoju ekonomii społecznej na poziomie krajowym, niejasnych 

i stale zmieniających się przepisach w zakresie udzielania i rozliczania dotacji, problemach 

w interpretacji przepisów w zakresie VAT-u czy braku ustawy o ekonomii społecznej. Wszyst-

kie te czynniki mają zdecydowanie charakter makroekonomiczny i nie pozostają bez wpływu 

na kondycję poszczególnych przedsiębiorstw społecznych i całego sektora. 
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Aspekt społeczny 
Każdy kryzys, każda sytuacja kryzysowa może stanowić poważne źródło stresu dla pracowni-

ków przedsiębiorstwa i jego właścicieli. Związane jest to z dużym poziomem niepewności, 

poczuciem zagrożenia i obawami odnośnie do przyszłości. Kryzys, dotykając dane przedsię-

biorstwo, wywiera w pierwszej kolejności negatywny wpływ na jego pracowników. W tym 

sensie ma on wymiar społeczny, gdyż dezorganizuje prace zespołów, zmieniając panujące 

w nich relacje. To od osób zarządzających zależy w pierwszej kolejności, czy i w jaki sposób 

przedsiębiorstwo poradzi sobie z kryzysem, dlatego też kompetencje tych osób w zakresie za-

rządzania kryzysowego są nie do przecenienia. 

STRES ZWIĄZANY Z UTRATĄ PRACY LUB LIKWIDACJĄ PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZ-

NEGO  

Stres można najprościej określić jako reakcje organizmu na wydarzenia, które zakłócają jego 

równowagę, obciążają lub przekraczają nasze zdolności do skutecznego poradzenia sobie5. Wy-

darzenia te, nazywane stresorami, mogą różnić się od siebie (i w rzeczywistości tak właśnie 

się dzieje) pod względem siły odziaływania. 

Stres spowodowany utratą pracy lub likwidacją przedsiębiorstwa, a nawet samym zagrożeniem 

tymże należy uznać za bardzo poważny i obciążający. Siłę stresu porównuje się z diagnozą 

ciężkiej choroby lub śmiercią współmałżonka6. Wynika to przede wszystkim z radykalnego 

obniżenia poczucia bezpieczeństwa pracownika zagrożonego utratą zatrudnienia, który nie 

tylko traci źródło utrzymania, ale także pod znakiem zapytania staje jego cała dotychczasowa 

egzystencja. 

Kondycja pracowników przedsiębiorstw społecznych a stres 

Pracownicy przedsiębiorstw społecznych wydają się grupą szczególnie narażoną na działanie 

stresu, w tym stresu związanego z zagrożeniem utratą pracy. Wynika to z faktu, iż wielu 

z nich to osoby zmagające się z określonymi problemami i deficytami, a co za tym idzie, 

posiadające obniżone kompetencje radzenia sobie ze stresem. 

Sam proces reintegracji społeczno-zawodowej w przypadku takich osób obarczony jest wy-

sokim ryzykiem niepowodzenia między innymi właśnie z powodu braku umiejętności radze-

nia sobie ze stresem. Osoby takie niekiedy bardzo trudno zmotywować do podjęcia zatrud-

nienia, jednak gdy już zżyją się ze swoim miejscem pracy i docenią korzyści, jakie daje praca, 

perspektywa jej utraty może wydawać się im katastrofą. Często brak im bowiem szerszego 

spojrzenia i nie dostrzegają innych możliwości. W swoim miejscu pracy, które nierzadko 

sami tworzyli, czują się bezpiecznie i stabilnie.  

 

                                                           
5 Por. Mączka G., Stres – co to jest i jak sobie z nim radzić, Centrum Dobrej Terapii, https://www.centrumdo-

brejterapii.pl/materialy/stres-co-to-jest-i-jak-sobie-z-nim-radzic/. 
6 Por. Ramza B. (2017), Jak poradzić sobie z utratą pracy?, Kariera w Finansach, https://www.karierawfinan-

sach.pl/artykul/wiadomosci/jak-poradzic-sobie-z-utrata-pracy. 

 

https://www.centrumdobrejterapii.pl/materialy/stres-co-to-jest-i-jak-sobie-z-nim-radzic/
https://www.centrumdobrejterapii.pl/materialy/stres-co-to-jest-i-jak-sobie-z-nim-radzic/
https://www.karierawfinansach.pl/artykul/wiadomosci/jak-poradzic-sobie-z-utrata-pracy
https://www.karierawfinansach.pl/artykul/wiadomosci/jak-poradzic-sobie-z-utrata-pracy
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SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM 

Skoro stres związany z zagrożeniem utraty zatrudnienia niesie ze sobą tyle negatywnych kon-

sekwencji, powstaje pytanie, w jaki sposób skutecznie z nim sobie radzić. Co zrobić, aby mu 

nie ulec i ograniczyć jego destrukcyjne działanie? Z jakich zasobów korzystać i u kogo szukać 

pomocy? 

Strategii na skuteczne poradzenie sobie ze stresem jest zapewne tyle, ilu ludzi na świecie. Do-

datkowo w księgarniach czy w Internecie znaleźć można masę poradników obfitujących w do-

bre rady i niezawodne sposoby minimalizacji stresu. Warto jednak pamiętać, że każdy z nas 

reaguje na stres nieco inaczej i każdy radzi sobie z nim w inny sposób7. Trzeba poszukiwać 

tych metod, które przynoszą najbardziej pożądany efekt, czyli realnie obniżają poziom odczu-

wanego przez nas stresu. Opisane poniżej sposoby z jednej strony są uniwersalne, gdyż odnoszą 

się do trzech poziomów funkcjonowania organizmu, z drugiej są na tyle ogólne, by nie dawać 

banalnych podpowiedzi, ale pomóc odnaleźć swój indywidualny wzorzec radzenia sobie ze 

stresem. 

Emocjonalne radzenie sobie 

Kiedy pojawia się poważne ryzyko utraty pracy, nawet tej nieidealnej, ale takiej, która daje nam 

poczucie względnej stabilności, pojawia się na ogół silna i automatyczna reakcja emocjonalna 

naszego organizmu. W sposób niezależny od naszej woli zaczynamy odczuwać szereg nieprzy-

jemnych emocji, takich jak: strach, lęk, złość, bezsilność, zniechęcenie czy rezygnacja. To 

nasz układ nerwowy wysyła nam sygnał, że zbliża się potencjalne zagrożenie, z którym nie 

wiemy, jak sobie poradzić. Emocje są bowiem odpowiedzią na określony bodziec, w tym wy-

padku bodźcem tym jest perspektywa utraty zatrudnienia8. 

Doznawanie tak wielu silnych i nieprzyjemnych emocji przez dłuższy czas jest bardzo wyczer-

pujące. Co więcej, emocje te nie znikają wraz z opuszczeniem miejsca pracy, ale na ogół towa-

rzyszą nam także w czasie wolnym, w kontaktach z bliskimi czy podczas aktywności niezwią-

zanych z życiem zawodowym. Jak zatem sobie z nimi poradzić? 

1. Pierwszym warunkiem poradzenia sobie z tymi emocjami jest uświadomienie sobie, że 

je odczuwamy i że są one z nami. Wbrew pozorom nie dla wszystkich jest to oczywiste 

– wiele osób nie potrafi być w kontakcie z doświadczanymi przez siebie emocjami i sto-

suje szereg zaprzeczeń, tłumaczeń, racjonalizacji. 

2. Drugim warunkiem jest zgoda na doznawanie tych emocji. Jest bardzo prawdopo-

dobne, że im bardziej nie damy sobie prawa odczuwania lęku w sytuacji zagrożenia 

utratą pracy, tym silniejszy i bardziej destrukcyjny on będzie. 

                                                           
7 Por. Skalik J., (2006), Problem dynamiki zmian w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, w: J. Skalik 

(red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji – ewolucja czy rewolucja, Prace Naukowe 

Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław. 
8 Por. Lewis M., Haviland-Jones J. (red.) (2005), Psychologia emocji, GWP, Gdańsk. 



 

 

www.podlaskaekonomiaspoleczna.pl 

St
ro

n
a1

2
 

3. Trzeci krok to nazwanie emocji, a więc przyznanie, że jest to złość, bezsilność, może 

nawet wściekłość i że są one reakcją na to, co nas obecnie spotyka. A tym, co nas 

spotyka, jest zagrożenie utratą zatrudnienia, niepokój o rodzinę, lęk o własne utrzyma-

nie. 

4. Czwarty krok to refleksja nad tym, co z tymi emocjami można zrobić. I tu warto po-

szukać sposobu skutecznego dla siebie. Płacz, krzyk, książka, spacer, rozmowa, porada 

lub zwierzenie to tylko niektóre sposoby na poradzenie sobie z emocjami.  

5. W ostatnim, piątym kroku wystarczy już tylko to zrobić i sprawdzić, czy zadziałało. 

Z pewnością o emocjonalnym radzeniu sobie ze stresem łatwiej opowiedzieć niż to zrealizować 

w praktyce. Nie oznacza to jednak, że nie warto próbować. Nasza sfera emocji należy do tych, 

które słabo poddają się racjonalnej kontroli. Tym bardziej więc doświadczenie i przeżycie nie-

przyjemnych emocji, a dopiero potem ich zrozumienie stanowią jeden z kluczowych warunków 

poradzenia sobie ze stresem. 

Jak pomagać pracownikom przedsiębiorstw społecznych w przeżywaniu trudnych 

emocji? 

Jeśli jesteś liderem przedsiębiorstwa społecznego i obawiasz się o jego przyszłość, pomyśl, 

że pracownicy przedsiębiorstwa obawiają się jeszcze bardziej i że doświadczają szeregu nie-

przyjemnych emocji, w tym strachu, lęku, złości czy bezsilności. Co w związku z tym mo-

żesz zrobić ty? 

 Pierwsza i najważniejsza rada – słuchaj. Słuchaj tego, co mówią. Słuchaj bez pośpie-

chu, cierpliwie. 

 Nie oceniaj, nie obwiniaj, nie krytykuj. Staraj się zrozumieć, co się dzieje w tych lu-

dziach.  

 Nie udzielaj prostych rad, nie zaprzeczaj stanom tych osób, nie deprecjonuj tego, co 

czują. 

 Pytaj, co by im pomogło mniej się bać czy denerwować. Pytaj, co ty możesz zrobić. 

 Zrób to. 

 

Poznawcze radzenie sobie 

Mówiąc o poznawczym radzeniu sobie ze stresem, mamy na myśli tę sferę, która obejmuje 

przede wszystkim procesy myślenia. Chodzi więc o ten obszar naszego funkcjonowania, który 

jest uzupełnieniem sfery emocjonalnej. W tym aspekcie ważne jest nie tyle to, co czujemy, ale 

przede wszystkim to, co myślimy o całej sytuacji, a więc nasza ocena poznawcza. 

W sytuacji likwidacji przedsiębiorstwa, utraty pracy bądź samego choćby zagrożenia poznaw-

cze radzenie sobie oznacza z jednej strony ocenę, jak bardzo sytuacja taka jest prawdopodobna 

(że przedsiębiorstwo upadnie lub że stracę pracę), z drugiej określenie, co mogę zrobić, aby jej 

uniknąć bądź zminimalizować jej negatywne skutki dla siebie. Określenie prawdopodobień-
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stwa, że przedsiębiorstwo upadnie, nie jest zadaniem łatwym, zwłaszcza z perspektywy pra-

cownika. Nie ma on bowiem pełnej wiedzy o kondycji firmy ani o sile pojawiających się za-

grożeń. 

Poznawcze radzenie sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia utratą pracy oznacza zatem: 

a) refleksję nad tym, co mogę zrobić jako pracownik, aby poprawić sytuację przed-

siębiorstwa. Być może mogę poprawić efektywność swojej pracy, wdrożyć nowe spo-

soby działania, zoptymalizować procesy, a w konsekwencji doprowadzić do zmniejsze-

nia kosztów firmy i zwiększenia jej szans na przetrwanie 

b) ustalenie alternatywy, czyli tego, co zrobię, jeśli mimo wszystko stracę pracę lub 

przedsiębiorstwo upadnie. Kluczowe znaczenie ma tutaj analiza własnych zasobów, 

mocnych stron, dotychczasowego doświadczenia zawodowego czy dostępności ofert 

pracy. 

Oba te sposoby poznawczego radzenia sobie ze stresem pomagają skutecznie obniżyć jego na-

tężenie, odwracając od niego naszą uwagę. Rezultatem pierwszego sposobu działania jest na 

ogół wzrost motywacji i zaangażowania pracownika na rzecz swojego przedsiębiorstwa – stara 

się on bowiem robić wszystko, co możliwe, aby ono przetrwało. Kiedy jednak w jego subiek-

tywnej ocenie działania takie stają się bezcelowe i bezprzedmiotowe, zdecydowanie bardziej 

powinien skoncentrować się na drugim kierunku. Jego rezultatem będzie znalezienie alterna-

tywnego miejsca zatrudnienia oraz minimalizacja negatywnych skutków utraty pracy. 

Pracownicy przedsiębiorstw społecznych a poznawcze strategie radzenia sobie ze stre-

sem 

Poznawcze podejście do radzenie sobie ze stresem zakłada wysoki poziom wglądu i reflek-

syjności osób, których stres dotyka. Na ogół podejście to wykorzystują w większym stopniu 

osoby lepiej wykształcone, posiadające wyższe kwalifikacje i bogatsze doświadczenie zawo-

dowe. Łatwiej im bowiem znaleźć inną pracę i w ten sposób zachować własne bezpieczeń-

stwo. 

W przypadku pracowników przedsiębiorstw społecznych cierpiących na różnego typu defi-

cyty poznawcze podejście takie może być bardzo trudne do realizacji. Przedsiębiorstwo spo-

łeczne jest często dla nich jedynym miejscem zatrudnienia, jakie znają, i znalezienie alterna-

tywnego pracodawcy może okazać się niewykonalne.  

W tym kontekście niezwykle ważna jest dojrzałość osób zarządzających przedsiębiorstwem 

społecznym, polegająca z jednej strony na rzetelnym przekazywaniu informacji na temat 

kondycji firmy oraz podejmowanych kroków w celu zażegnania kryzysu, z drugiej – na po-

mocy pracownikom w znalezieniu nowego zatrudnienia, jeśli jednak przedsiębiorstwo spo-

łeczne upadnie. 
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Behawioralne radzenie sobie 

Oprócz emocjonalnego i poznawczego sposobu radzenia sobie ze stresem wywołanym utratą 

pracy bądź likwidacją przedsiębiorstwa istnieje także behawioralny wymiar radzenia sobie, 

czyli taki, który dzięki naszym aktywnościom i działaniom przyczynia się do minimalizacji 

oddziaływania stresu. 

Behawioralne radzenie sobie ze stresem wymaga z jednej strony określenia, jakie zachowania 

sprzyjają zmniejszeniu we mnie napięcia wywołanego stresem, z drugiej zaś konsekwentnego 

podejmowania danych aktywności. 

Aktywności, które sprzyjają radzeniu sobie ze stresem, to m.in.: 

 wysiłek fizyczny, 

 spacer, 

 lektura, 

 film, 

 rozmowa z przyjacielem, 

 słuchanie muzyki, 

 hobby. 

Bardzo ważne jest, aby odnaleźć swój indywidualny wzorzec radzenia sobie ze stresem, czyli 

ten rodzaj aktywności, który szczególnie uwalnia od napięć i pozwala patrzeć w przyszłość 

z większym spokojem i pewnością siebie. Nasza uwaga nie koncentruje się wtedy na zagroże-

niu, ale pozwala zmobilizować siły do bardziej skutecznego radzenia sobie. 

ZARZĄDZANIE W DOBIE KRYZYSU 

Zarządzenie w sytuacji kryzysowej to jedna z najistotniejszych kompetencji, którą powinna 

posiadać osoba odpowiedzialna za podległych pracowników oraz za całe przedsiębiorstwo9. 

Właśnie od umiejętności zarządzania w tego typu sytuacjach zależy w dużej mierze zdolność 

poradzenia sobie lub nie z kryzysem. W sytuacji kryzysowej następuje dezorganizacja zespołu, 

ale także ma miejsce większość procesów realizowanych w przedsiębiorstwie. Po pierwsze dla-

tego, że kryzys jest zjawiskiem nagłym, a zatem zaskakującym, nawet jeśli był poprzedzony 

sytuacją kryzysową. Po drugie dlatego, że zespół przyzwyczajony jest do działania w sytua-

cjach niekryzysowych i na ogół nie jest przygotowany na niestandardowe sposoby działania. 

Zarządzanie kryzysowe jest więc procesem mającym za cel: zapobieganie sytuacjom kryzyso-

wym lub ich eskalacji, redukowanie wpływu kryzysu na zasoby przedsiębiorstwa i wartości, 

jakimi się kieruje, przejmowanie kontroli nad przebiegiem kryzysu, minimalizowanie strat, 

                                                           
9 Walecka A., Zakrzewska-Bielawska A. (2009), Strategie antykryzysowe i modele zarządzania przedsiębior-

stwem w kryzysie, w: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwer-

sytetu Gdańskiego, 3/2, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot. 
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przywracanie stabilnej sytuacji firmy. W procesie zarządzania kryzysowego w firmie, w tym 

w przedsiębiorstwie społecznym, można wyróżnić sześć etapów:10 

1. Ustalenie celu interwencji. 

2. Diagnoza sytuacji. 

3. Podejmowanie decyzji. 

4. Opracowanie projektu wyjścia z kryzysu. 

5. Wdrożenie zmian. 

6. Kontrola i korekta zmian. 

Każdy z sześciu etapów różni się specyfiką podejmowanych działań, które przedstawione zo-

stały na diagramie poniżej (rys. 3). 

                                                           
10 Por. Zelek A. (2003), Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna, Instytut Organiza-

cji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa. 
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Rys. 3. Etapy zarządzania kryzysowego (opracowanie na podstawie: Zelek 2003) 

Oprócz sześcioetapowego modelu zarządzania w sytuacji kryzysowej wielu zarządzających 

preferuje nieco inne podejście, które obejmuje nie tylko reakcję na kryzys, ale także jego pro-

filaktykę. Podejście to można scharakteryzować na podstawie czterech kluczowych faz:11 

1. Faza zapobiegania. W fazie tej realizowane są te zadania, których celem jest całkowita 

eliminacja albo wydatne ograniczenie możliwości wystąpienia kryzysu i skutków, które 

mógłby on spowodować. Działania te polegają na analizie zagrożeń, szacowaniu ryzyka 

                                                           
11 Por. Skomra W. (2010), Zarządzanie kryzysowe, PRESSCOM, Wrocław. 

1. Ustalenie celu 
interwencji

• Zapewnienie przetrwania 

• Uzdrowienie organizacji

2. Diagnoza sytuacji

• Identyfikacja kluczowych problemów i zagrożeń

• Określenie typu kryzysu 

• Ocena konsekwencji

• Określenie etapu sytuacji kryzysowej

3. Podejmowanie 
decyzji

• Opracowanie scenariuszy programu antykryzysowego

• Ocena i weryfikacja alternatyw

• Wybór optymalnego rozwiązania 

• Weryfikacja programu

4. Opracowanie 
projektu 

• Budowanie programu antykryzysowego

• Powołanie sztabu

• Budżetowanie

• Harmonogram działań

5. Wdrożenie zmian

• Przeprowadzenie niezbędnych zmian

• Akcja informacyjna

• Realizacja programu

• Monitoring zmian

6. Kontrola 
i korekta

• Ocena efektywności

• Weryfikacja budżetów

• Korekty i usprawnienia
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ich wystąpienia, prognozowaniu oraz planowaniu strategicznym. Podstawowe dwie me-

tody, które na tym etapie warto wykorzystać, to: 

a) analiza SWOT, czyli identyfikacja mocnych i słabych stron wewnątrz przedsię-

biorstwa oraz zewnętrznych szans i zagrożeń pod kątem możliwości wystąpie-

nia kryzysu; 

b) analiza typów sytuacji kryzysowych, które potencjalnie mogą stanowić zagro-

żenie dla przedsiębiorstwa, na bazie doświadczeń innych podmiotów działają-

cych w podobnym modelu biznesowym. 

2. Faza przygotowania. W fazie tej chodzi w pierwszej kolejności o prognozę potencjal-

nych skutków dla przedsiębiorstwa wystąpienia sytuacji kryzysowej, a także o zgroma-

dzenie niezbędnej ilości zasobów pozwalających na przetrwanie. Główne działanie na 

tym etapie to przede wszystkim opracowanie planów zarządzania kryzysowego wdra-

żanych w sytuacji wystąpienia kryzysu. 

3. Faza reagowania. Faza ta pojawia się, gdy kryzys zaistnieje. Obejmuje ona te 

działania, które polegają na uruchomieniu sił ratowniczych, na przykład powołanie 

sztabu kryzysowego, wdrożenie przygotowanych we wcześniejszej fazie procedur 

i planów. Głównym celem tej fazy jest opanowanie źródeł kryzysu oraz zabezpieczenie 

bieżącej działalności przedsiębiorstwa, a także minimalizacja ewentualnych strat. 

4. Faza odbudowy. To faza następująca bezpośrednio po zakończeniu kryzysu. Na tym 

etapie następuje szacowanie strat, opracowanie wniosków z działań, wdrożenie nowej 

strategii oraz dostosowanie modelu przedsiębiorstwa do nowych warunków. Celem od-

budowy jest przywrócenie podstawowych funkcji przedsiębiorstwa, ale także analiza 

radzenia sobie w kryzysie przeprowadzona pod kątem mocnych i słabych stron. 

Oprócz umiejętności zarządzania w sytuacji kryzysowej w firmie różnego typu procesami 

szczególną rolę odgrywa umiejętność zarządzania zespołem. Pracownicy stanowią bowiem naj-

cenniejszy zasób firmy i bez ich zaangażowania poradzenie sobie z kryzysem jest niemożliwe. 

Z drugiej strony sytuacja niepewności i zagrożenie bezpieczeństwa powodują, że są oni nara-

żeni szczególnie dotkliwie na negatywne konsekwencje kryzysu. Zespół w sytuacji kryzysowej 

zdecydowanie bardziej potrzebuje silnego lidera niż kierownika. Opisując różnicę między 

nimi, można powiedzieć, że ten drugi analizuje zasoby, rozdziela zadania, kontroluje, zwraca 

uwagę, gdy coś jest robione nie tak, jednym słowem – kieruje. Lider z kolei jest tym, który 

przewodzi, za którym się podąża, który pociąga innych za sobą nawet w sytuacji niepewności 

i dzięki temu obdarzony jest autorytetem. To autentyczny lider jest w stanie przeprowadzić 

zarówno przedsiębiorstwo, jak i pracowników przez wyzwania związane z kryzysem. 

Rola lidera w przedsiębiorstwie społecznym w sytuacji kryzysowej 

Demokratyczna struktura przedsiębiorstwa społecznego nie oznacza, że brak jest w nim miej-

sca dla lidera. Równoważne głosy członków, jak na przykład w spółdzielni socjalnej, czy 

kolektywne podejmowanie decyzji nie stoją w sprzeczności z tym, że w przedsiębiorstwie 

społecznym niezbędna jest osoba, która w większym stopniu niż inni weźmie na siebie ciężar 
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podejmowania decyzji czy częściej będzie wychodzić z inicjatywą. Lider, nawet niefor-

malny, jest nieodłącznym elementem każdego dobrze funkcjonującego zespołu w przedsię-

biorstwie społecznym. 

Ta wyjątkowa rola lidera ujawnia się szczególnie w sytuacjach kryzysowych, których specy-

fiką są: dezorganizacja całych zespołów, wzrost niepewności poszczególnych pracowników 

czy dominujące obawy przed nieznanym. Właśnie w takich sytuacjach potrzeba osoby, która 

jest w stanie dodać pewności innym, zachęcić do wzmożonego wysiłku czy wykazać się opa-

nowaniem i kontrolą sytuacji. 

W przedsiębiorstwie społecznym jest to szczególnie ważne, gdyż z zasady tworzą je osoby, 

którym brak pewności siebie i które potrzebują odpowiedniego pokierowania. Nie chodzi 

zatem o to, aby lider potrafił rozwiązać każdą kryzysową sytuację, ale raczej o to, by był 

źródłem oparcia dla innych. 

 

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW DO ZMIANY 

Poradzenie sobie przez przedsiębiorstwo w sytuacji kryzysowej oznacza najczęściej dokonanie 

szybkiej i skutecznej zmiany dotychczasowych form prowadzonej działalności12. Wprowadza-

nie zmian jest możliwe tylko dzięki gotowości pracowników do rezygnacji z dotychczasowych 

sposobów działania i wdrożenia na ich miejsce nowych, wymagających nierzadko niestandar-

dowych kompetencji i umiejętności. Aby skuteczna zmiana mogła się dokonać, pracownicy 

muszą być do jej wprowadzenia odpowiednio zmotywowani13. 

Mówiąc o motywacji i motywowaniu pracowników, trzeba pamiętać o dwóch podstawowych 

rodzajach motywacji: wewnętrznej i zewnętrznej. Pierwsza dotyczy podejmowania aktywno-

ści właśnie z powodu doświadczania przyjemności z nich płynącej, druga związana jest z dzia-

łaniem bodźca zewnętrznego przyjmującego niekiedy wymiar kary lub nagrody. W praktyce 

oba rodzaje motywacji uzupełniają się wzajemnie i stanowią źródło siły mobilizującej pracow-

ników do realizacji tych działań, które zgodne są z aktualną strategią firmy14. 

Motywowanie pracowników w sytuacji kryzysowej oznacza w pierwszej kolejności:15 

a) informowanie pracowników o sytuacji przedsiębiorstwa w proporcjach odpowied-

nich do ich poziomu odpowiedzialności oraz oczekiwanego zaangażowania; 

b) partycypacyjne definiowanie celów interwencji kryzysowej w taki sposób, aby mieli 

oni jasność w tej kwestii i dzięki temu mogli minimalizować indywidualny poziom 

stresu;  

c) wskazywanie, instruowanie i szkolenie w zakresie nowych sposobów działania od-

miennych od dotychczasowych; 

d) informowanie o efektach podejmowanych interwencji kryzysowych; 

                                                           
12 Skalik J., (2006), Problem dynamiki zmian…, op. cit. 
13 Bagiński J. (2008), Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce, Wydawnictwo Forum, Poznań. 
14 Franken R. (2005), Psychologia motywacji, GWP, Gdańsk. 
15 Slatter S., Lovett D., op. cit. 
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e) docenianie zaangażowania i przekazywanie konstruktywnych informacji zwrotnych. 

Proces motywowania pracowników oznacza nie tyle podejmowanie wyjątkowych i specyficz-

nych interwencji, ile raczej unikanie ze strony osób zarządzających tych typów zachowań, które 

mogą mieć znaczenie demotywujące dla pracowników. Z reguły bowiem to motywacja pra-

cownika popycha go do podjęcia tej czy innej pracy w danym przedsiębiorstwie i można przy-

jąć, że bez destrukcyjnych działań kadry zarządzającej będzie ona działać mobilizująco także 

w sytuacji kryzysowej, o ile pracownik ma przekonanie, że również od jego zaangażowania 

zależy przyszłość firmy, a w tym – jego miejsca pracy. 

KOMUNIKACJA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

Tematyka komunikacji w sytuacjach kryzysowych związana jest najczęściej z kryzysem wize-

runkowym firmy wywołanym jakimś czynnikiem wewnętrznym lub zewnętrznym. W przy-

padku przedsiębiorstw społecznych kryzysy wizerunkowe pojawiają się stosunkowo rzadko, 

dlatego podstawowym wymiarem komunikacji w sytuacjach kryzysowych jest komunikacja 

z pracownikami.  

Komunikacja z pracownikami w sytuacjach kryzysowych nie powinna różnić się zasadniczo 

od komunikacji w warunkach stabilnej działalności przedsiębiorstwa. To znaczy i w jednej, 

i w drugiej sytuacji powinna być ona na najwyższym poziomie. Trudno bowiem oczekiwać, iż 

jeśli brak jest odpowiedniej komunikacji w sytuacjach normalnego funkcjonowania firmy, to 

poprawi się ona w czasie kryzysu, kiedy w zespołach dominuje szereg silnych i nieprzyjemnych 

emocji. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy źródłem kryzysu przedsiębiorstwa będzie czynnik we-

wnętrzny związany właśnie z zaburzoną komunikacją z pracownikami. W takim przypadku 

oczekiwana zmiana będzie polegać na wprowadzeniu nowych, bardziej funkcjonalnych sposo-

bów komunikowania. Liderzy powinni zatem komunikować się z podległymi pracownikami 

w sytuacjach kryzysowych w sposób następujący:16 

a) Zrozumiale. Zrozumiała komunikacja z pracownikami oznacza z jednej strony precy-

zyjne formułowanie komunikatów dostosowanych do możliwości odbiorców, z drugiej 

unikanie wszelkiego rodzaju niejasności. W sytuacjach kryzysowych jest to szczególnie 

ważne, gdyż samo zaistnienie kryzysu wprowadza bardzo dużą niepewność wśród pra-

cowników. Jeśli dodatkowo zostanie ona pogłębiona przez niezrozumiałą komunikację, 

z pewnością obniży to jeszcze mocniej ich poczucie bezpieczeństwa i przełoży się bez-

pośrednio na ich zaangażowanie. 

b) Otwarcie. Komunikacja otwarta oznacza informowanie pracowników o sytuacji przed-

siębiorstwa wprost – bez stosowania niedopowiedzeń i dwuznaczności – i wyjaśnienie 

tejże sytuacji. Oczywiście otwartość komunikacji nie oznacza przekazywania pracow-

nikom wszystkich informacji o sytuacji firmy. Część z nich może dotyczyć bowiem 

tajemnicy przedsiębiorstwa lub być zarezerwowana dla określonej grupy odbiorców. 

                                                           
16 Por. Kaczmarek-Śliwńska M. (2015), Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. 

Sztuka komunikowania się, Difin, Warszawa. 
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Część może przerastać także możliwości pracowników w zakresie przyswajania infor-

macji. Podstawowym kryterium decydującym, jakie informacje i w jakim zakresie po-

winny być przekazywane pracownikom, jest ich użyteczność z punktu widzenia zadań, 

które pracownicy ci mają do wykonania. Otwartość komunikacji sprzyja także bezpo-

średnio zaangażowaniu pracowników w poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla 

przedsiębiorstwa i sposobów wyjścia z kryzysu. 

c) Niezwłocznie. Komunikacja z pracownikami nie może być odkładana w czasie jako 

nieistotna. Odkładanie spotkań informacyjnych z pewnością przyczyni się do wzrostu 

niepewności w zespole. Komunikować się z pracownikami należy niezwłocznie po 

ujawnieniu się kryzysu, tak samo jak przekazywać im informacje o pojawiających się 

problemach czy kwestiach, które udało się rozwiązać. Pozwoli im to czerpać wiedzę 

o sytuacji przedsiębiorstwa bezpośrednio u źródła, a nie za pośrednictwem zasłysza-

nych przekazów czy powtarzanych plotek. 
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Aspekt instytucjonalny 
Społeczny wymiar kryzysu przedsiębiorstwa to być może aspekt najistotniejszy z punktu wi-

dzenia jego pracowników, gdyż dotyka ich bezpośrednio. Jednak dla osób zarządzających firmą 

istnieje także wymiar instytucjonalny. Stają oni bowiem nie tylko przed wyzwaniem, w jaki 

sposób zarządzać firmą i minimalizować skutki kryzysu dla pracowników, ale także gdzie po-

szukiwać pomocy czy do jakiej instytucji się zgłosić, aby otrzymać wsparcie. 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY? 

Brak jest jednego typu instytucji, które oferują pomoc przedsiębiorstwom, w tym przedsiębior-

stwom społecznym, które znalazły się sytuacji kryzysowej. Jest to o tyle zrozumiałe, że przy-

czyn i rodzajów kryzysów w firmach jest bardzo wiele i trudno wskazać jedno rozwiązanie czy 

jeden typ instytucji, która miałaby takiego wsparcia udzielać. Mimo to istnieje katalog podmio-

tów, do których przedsiębiorstwa doświadczające kryzysu mogą i powinny zgłaszać się po po-

moc. Wybór podmiotu powinien jednak zależeć od rodzaju wsparcia, które przedsiębiorstwo 

chciałoby otrzymać, i prawnych możliwości, aby z niego skorzystać.  

W przypadku przedsiębiorstw społecznych podmiotami udzielającymi pomocy mogą być: 

a) Instytucje otoczenia ekonomii społecznej (IOES). Instytucje otoczenia ekonomii spo-

łecznej to nieformalna nazwa różnego typu podmiotów, które chociaż same nie są pod-

miotami ekonomii społecznej czy przedsiębiorstwami społecznymi, to tworzą względ-

nie stabilny system wsparcia. Najważniejszą rolę wśród IOES niewątpliwie odgrywają 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)17. To ich zadaniem jest dostarczanie 

profesjonalnych usług wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsię-

biorstw społecznych na całym etapie inkubacji oraz po jej zakończeniu. W tym sensie 

OWES-y są pierwszymi instytucjami, do których przedsiębiorstwa społeczne powinny 

zwracać się po pomoc w sytuacjach kryzysowych. Nieco inną rolę w procesie pomoco-

wym odgrywają Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej (ROPS), które choć nie świad-

czą usług bezpośrednio przeznaczonych dla podmiotów ekonomii społecznej, to jednak 

na poziomie regionu odpowiadają za koordynację działań na rzecz ekonomii społecznej. 

b) Podmioty z Bazy Usług Rozwojowych (BUR)18. Baza Usług Rozwojowych to zbiór 

usług świadczonych na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw przez wyspecjalizo-

wane podmioty na terenie całej Polski. BUR, który zastąpił w 2017 roku Krajowy Sys-

tem Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw (KSU), stanowi katalog rożnego typu 

usług rozwojowych, z którego mogą korzystać także podmioty ekonomii społecznej, 

w tym przedsiębiorstwa społeczne. Usługi świadczone są w formie odpłatnej, czę-

                                                           
17 Wykaz akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (2020), Departament Ekonomii Społecznej 

i Solidarnej, https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Wykaz,akredytowanych,Osrodkow,Wsparcia,Ekonomii,Spo-

lecznej,3920.html. 
18 Baza usług rozwojowych, PARP, https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. 

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Wykaz,akredytowanych,Osrodkow,Wsparcia,Ekonomii,Spolecznej,3920.html
https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Wykaz,akredytowanych,Osrodkow,Wsparcia,Ekonomii,Spolecznej,3920.html
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/


 

 

www.podlaskaekonomiaspoleczna.pl 

St
ro

n
a2

2
 

ściowo płatnej lub nieodpłatnej w zależności od regionu i rodzaju usługi. W BUR znaj-

duje się szeroka oferta usług wpierających przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa 

społeczne, w procesie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 

c) Instytucje otoczenia biznesu (IOB)19. Instytucje otoczenia biznesu to zbiór wyspecja-

lizowanych instytucji i podmiotów realizujących różnego typu działania na rzecz ma-

łych i średnich firm. Najczęściej są to organizacje lub związki zrzeszające przedstawi-

cieli tego typu podmiotów, które oferują różnego rodzaju działania wspierające, w tym 

w sytuacjach kryzysowych. 

d) Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)20. Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instru-

ment rynku pracy wprowadzony w 2014 roku. Jego istotą jest przeznaczenie części 

składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia 

ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. W tym sensie 

KFS może być uznany za narzędzie wspierające przedsiębiorców w procesie radzenia 

sobie w sytuacjach kryzysowych.  

JAKIE SĄ NAJBARDZIEJ EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA? 

Analizując różnorodne formy i narzędzia wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych doświad-

czających sytuacji kryzysowych, nie można jednoznacznie wskazać, które z nich są najbardziej 

efektywne i skuteczne. Wynika to z jednej strony z faktu, iż brak jest wyspecjalizowanych in-

stytucji zajmujących się udzielaniem wsparcia firmom, które znalazły się w sytuacji kryzyso-

wej, z drugiej strony z tego, że sytuacje kryzysowe wywołane są różnymi czynnikami i w za-

leżności od ich rodzaju powinny być dobierane adekwatne narzędzia wsparcia. 

Dlatego też najbardziej efektywne narzędzia wsparcia dla przedsiębiorstw to te, które dostoso-

wane są do aktualnych potrzeb firmy i oddziałują bezpośrednio na przyczyny sytuacji kryzyso-

wej – zewnętrzne lub wewnętrzne. Bez dotarcia bowiem do źródeł kryzysu nie jest możliwa 

skuteczna walka z nim. 

Narzędzia wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych 

Mając na uwadze, że przedsiębiorstwo społeczne to podmiot, który poprzez działalność biz-

nesową realizuje ważne cele społeczne, w tym proces reintegracji społeczno-zawodowej pra-

cowników, narzędzia wsparcia można podzielić na dwie grypy: 

1. wspierające przedsiębiorstwo społeczne w prowadzeniu działalności gospodarczej, 

2. wspierające przedsiębiorstwo społeczne w procesie reintegracji. 

W zależności od zidentyfikowanych źródeł kryzysu warto zastosować odpowiednio dopaso-

waną pomoc.  

W przypadku kryzysu związanego z działalnością gospodarczą przykładowe narzędzia 

wsparcia mogą stanowić: 

                                                           
19 Instytucje otoczenia biznesu, Wrota Podlasia, https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/gospo-

darka/twoja_firma/instytucje_biznesowe/.  
20 KFS, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, https://kfs.pl/. 

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/gospodarka/twoja_firma/instytucje_biznesowe/
https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/gospodarka/twoja_firma/instytucje_biznesowe/
https://kfs.pl/
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 działania doradcze, 

 szkolenia pracowników rozwijające ich kompetencje, 

 rozwój kompetencji zarządczych, 

 zmiana strategii działania przedsiębiorstwa, 

 inwestycje w bazę materiałowo-narzędziową, 

 instrumenty poprawiające płynność finansową oraz inne. 

W przypadku kryzysu związanego z procesem reintegracji przykładowe narzędzia to: 

 wsparcie specjalistów ds. reintegracji działających w OWES, 

 rozwój kompetencji osób zarządzających w aspekcie planowania i realizacji działań 

reintegracyjnych, 

 objęcie pracowników przedsiębiorstwa społecznego wyspecjalizowaną pomocą             

(na przykład terapie, terapie uzależnień, wsparcie rodziny, leczenie). 

 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 

Mianem „tarczy antykryzysowej” określa się bardzo szeroki zestaw różnorodnych instrumen-

tów, które mają minimalizować negatywny wpływ koronawirusa na gospodarkę, a przede 

wszystkim na społeczeństwo21. Instrumenty te znalazły swoją podstawę prawną w szeregu 

ustaw uchwalonych przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiedzi na rozwijającą 

się w kraju sytuację epidemiologiczną i związane z nią tzw. „zamrożenie” gospodarki. Z tarczy 

antykryzysowej mogą korzystać osoby indywidualne, instytucje publiczne, jednostki samo-

rządu terytorialnego, a także przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa społeczne. Duża część 

instrumentów wspierających przedsiębiorstwa ma charakter czasowy, co oznacza, że obecnie 

mogą one nie być już dostępne. Niektóre instrumenty są zarezerwowane dla przedsiębiorstw 

działających w określonych branżach, które szczególnie ucierpiały w wyniku pandemii. Jeszcze 

inne są dostępne w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. 

Przykładowe rozwiązania dla przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych, w ramach 

tarczy antykryzysowej to: 

 zwolnienie z opłacania składek ZUS od marca do maja 2020 roku, 

 pożyczka do 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie kosztów związanych z dzia-

łalnością gospodarczą, 

 świadczenie postojowe, 

 dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych oraz inne. 

W związku z rozwojem sytuacji epidemicznej i zmieniającymi się warunkami prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz regulacjami prawnymi wiedzę na temat dostępnych w ramach 

                                                           
21 Por. Tarcza antykryzysowa. Materiały, gov.pl, https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/materialy.  

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/materialy
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tarczy antykryzysowej instrumentów wsparcia należy regularnie aktualizować. Bieżące infor-

macje na temat dostępnych form wsparcia znaleźć można na stronach rządowych22 lub samo-

rządowych23. 

Tarcza antykryzysowa a podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne24 

Instrumenty dostępne dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecz-

nych, w ramach tarczy antykryzysowej: 

 Wynagrodzenia i składki: 

o Dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy dla 

przedsiębiorców. 

o Dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy –

dla organizacji pozarządowych. 

o Dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy –

dla kościelnych osób prawnych oraz ich jednostek organizacyjnych. 

o Dofinansowanie wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych w okresie wprowadzonego przez pracodawcę 

przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy. 

o Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem 

ekonomicznym lub zmniejszonym wymiarem czasu pracy ze środków Fun-

duszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

o Umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne. 

o Odroczenie lub rozłożenie składek ZUS bez opłat. 

o Dotacje obrotowe z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalnych Programów Opera-

cyjnych. 

 Instrumenty zwrotne: 

o Nisko oprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Fun-

duszu Pracy. 

o Nisko oprocentowana pożyczka dla PES ze środków Funduszu Pracy. 

o Preferencyjne pożyczki płynnościowe BGK. 

o Zmiany warunków spłaty pożyczek dla PES. 

o Wsparcie w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju. 

o Zmiana warunków kredytów bankowych. 

o Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych. 

o Wsparcie dla przedsiębiorców w BGK. 

o Wsparcie zwrotne z Agencji Rozwoju Przemysłu. 

 Realizacja zadań publicznych: 

o Zmiany w zakresie realizacji zleconych zadań publicznych. 

o Zmiany w zakresie rozliczania zleconych zadań publicznych. 

                                                           
22 Ibidem.  
23 Tarcza antykryzysowa – przewodnik po rozwiązaniach (2020), Wrota Podlasia, https://www.wrotapodla-

sia.pl/pl/wiadomosci/komunikaty/tarcza-antykryzysowa--przewodnik-po-rozwiazaniach.html. 
24 Szczegółowy opis rozwiązań dostępnych dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach tarczy antykryzyso-

wej znaleźć można na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, https://www.gov.pl/web/ro-

dzina/wsparcie-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-w-zwiazku-z-covid-19. 

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
https://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/komunikaty/tarcza-antykryzysowa--przewodnik-po-rozwiazaniach.html
https://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/komunikaty/tarcza-antykryzysowa--przewodnik-po-rozwiazaniach.html
https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-w-zwiazku-z-covid-19
https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-w-zwiazku-z-covid-19
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o Możliwość zlecania zadań publicznych w celu zwalczania COVID-19, z po-

minięciem otwartego konkursu ofert. 

o Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Prze-

ciwdziałania Skutkom COVID-19. 

 Zatrudnienie socjalne: 

o Wsparcie dla podmiotów zatrudnienia socjalnego. 

o Elastyczny czas zajęć w CIS. 

o Podniesienie kwoty zasiłku dla bezrobotnych. 

 Podatki i opłaty: 

o Zwolnienie z podatku od nieruchomości. 

o Darowizny na cele edukacyjne. 

 OWES: 

o Wsparcie ze strony OWES. 

o Zakupy w PES towarów i usług związanych z przeciwdziałaniem COVID-

19. 

o Akredytacja Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. 
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Aspekt gospodarczy 
Oprócz aspektów społecznego i instytucjonalnego w sytuacji kryzysowej z pewnością nie mniej 

ważny jest aspekt gospodarczy. Mówiąc o aspekcie gospodarczym, mamy na myśli zarówno 

kwestie związane z finansami przedsiębiorstwa, jak i poziomem zatrudnienia. 

JAK UTRZYMAĆ PRACOWNIKÓW? 

W zdecydowanej większości przypadków kryzys przedsiębiorstwa będzie powodował potrzebę 

minimalizacji kosztów działalności, w tym kosztów wynagrodzeń. Oznacza to, że kiedy firma 

przeżywa trudności, które mają bezpośredni wpływ na jej kondycję finansową, jedną z pierw-

szych pokus, jaka pojawia się wśród zarządzających, jest pozbycie się części pracowników 

zwane powszechnie restrukturyzacją. W przypadku przedsiębiorstw społecznych, których 

głównym celem jest tworzenie miejsc pracy i reintegracja społeczno-zawodowa pracowników, 

redukcja etatów oznacza porażkę przedsiębiorstwa i sprzeniewierzenie się celom, do któ-

rych zostało ono powołane. Dlatego też pierwszoplanowym zadaniem każdej firmy społecznej 

jest niedopuszczenie do zwolnień pracowników oraz minimalizacja tego typu ryzyk. W jaki 

sposób zatem utrzymać pracowników w sytuacji kryzysowej? 

1. Zabezpieczenie środków niezbędnych na wynagrodzenia. Pierwszym sposobem 

utrzymania pracowników jest zabezpieczenie odpowiedniej wielkości środków potrzeb-

nych na wynagrodzenia poprzez zgromadzenie ich jeszcze przed kryzysem. Jest to stra-

tegia najbardziej optymalna i pożądana. Możliwość zabezpieczenia funduszy na wy-

płatę wynagrodzeń przez okres jednego, dwóch lub trzech miesięcy wydaje się rozwią-

zaniem najbardziej optymalnym. Pozwala bowiem na uzyskanie niezbędnych zapasów 

środków na czas, kiedy firma musi dostosować się do nowych warunków rynkowych 

czy wdrożyć nową strategię działania. Jest to jednak rozwiązanie bardzo trudne. 

W praktyce bowiem niewiele firm, w szczególności firm społecznych, stać na to, aby 

zabezpieczyć taką ilość środków.  

2. Zaciągnięcie zobowiązań na potrzeby wypłaty wynagrodzeń. Innym rozwiązaniem 

sprzyjającym utrzymaniu pracowników jest skorzystanie z oferty instytucji kredyto-

wych i pożyczkowych – banków, towarzystw ubezpieczeniowych. Wzięcie pożyczki 

czy kredytu, a co za tym idzie, zadłużenie się może być niezłą alternatywą w sytuacji 

braku kapitału na wynagrodzenia pod warunkiem, że plan naprawczy jest rzetelnie opra-

cowany, wiarygodny i gwarantuje w określonej perspektywie regulację zaciągniętych 

zobowiązań. W innym przypadku zadłużanie się, nawet na potrzeby wynagrodzeń pra-

cowniczych, należy uznać za niewłaściwe i pogłębiające w konsekwencji kryzys przed-

siębiorstwa. 

3. Ograniczenie wymiaru etatów. Jeszcze inną alternatywą może być zmniejszenie wy-

miaru etatów pracowników, a w konsekwencji zmniejszenie nominalnych wynagrodzeń 

i w ten sposób wygenerowanie oszczędności. Jest to rozwiązanie wymieniane jako 

ostatnie, gdyż z punktu widzenia interesów pracowniczych należy je uznać za nieko-
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rzystne. Możliwe są jednak sytuacje, w których członkowie zespołu decydują się w spo-

sób solidarny na zmniejszenie wymiaru etatu, a co za tym idzie, wysokości własnych 

wynagrodzeń. 

Utrzymanie pracowników w przedsiębiorstwie społecznym 

Mówiąc o utrzymaniu pracowników w przedsiębiorstwie społecznym, należy sobie zdawać 

sprawę z tego, że niestety jest wiele tego typu przedsiębiorstw, które wiążą się ze swoimi 

pracownikami jedynie umowami cywilnoprawnymi. Trudno zatem mówić o utrzymaniu eta-

tów w przedsiębiorstwie w sytuacji kryzysu, gdyż etatów tych po prostu nie ma. 

Rozmiar zjawiska zatrudniania pracowników przedsiębiorstw społecznych na umowach cy-

wilnoprawnych jest trudny do oszacowania. Jednak sam fakt, że jest to jedna z bardziej po-

wszechnych form zatrudnienia, należy ocenić negatywnie. Tego typu umowa nie daje bo-

wiem pracownikom odpowiednich zabezpieczeń, przez co sama z siebie prowadzi do obni-

żenia poczucia bezpieczeństwa. 

Przy tej okazji warto powiedzieć, że wiele przedsiębiorstw społecznych niejako w sposób 

permanentny działa w sytuacji kryzysowej. Brakuje im bowiem często środków na wynagro-

dzenia, regulację zobowiązań czy inwestycje. Trudno więc mówić o stabilnym funkcjono-

waniu tego typu podmiotów, a raczej o stałym zagrożeniu kryzysem i braku stabilności. 

 

Oprócz wymienionych powyżej sposobów utrzymania etatów zdarzają się w praktyce jeszcze 

inne, takie jak: wysyłanie pracowników na urlop bezpłatny, renegocjowanie umów o pracę oraz 

stawek czy opóźnianie wypłaty wynagrodzeń. Ponieważ jednak trudno je uznać za etyczne i ko-

rzystne dla pracownika, w niniejszej ekspertyzie nie znalazły one rozwinięcia. 

JAK UTRZYMAĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ? 

Płynność finansowa i jej utrzymanie to w każdym przedsiębiorstwie jedno z najważniejszych 

zadań. Bez płynności finansowej przedsiębiorstwo zwyczajnie upada, gdyż zobowiązania prze-

kraczają przychody i nie wystarcza środków na ich regulowanie. Płynność finansowa oznacza, 

iż w każdym momencie zobowiązania podmiotu nie przekraczają wysokości środków dostęp-

nych na firmowym koncie. Jak taką płynność zapewnić? 

1. Zestawienie kosztów25. To pierwsza i najważniejsza rzecz, jaką powinno się regularnie 

robić w firmie wraz z ich analizą. Zestawienie kosztów warto przygotowywać dla kon-

kretnego okresu (roku, kwartału, miesiąca). Najprościej mówiąc, polega ono na spraw-

dzaniu pozycja po pozycji zejść z konta bankowego wraz z przyporządkowaniem kosztu 

do miesiąca oraz konkretnej kategorii (marketing, sprzedaż, utrzymanie biura). Zawsze 

znajdą się pozycje, z których można zrezygnować, gdyż nie są wydatkiem koniecznym, 

i które eskalowały bez niczyjej kontroli. Zestawienie kosztów powinno być swoistym 

                                                           
25 Por. Domeracki J. (2019), Jak zarządzać finansami w małej firmie? Kilka dobrych rad od Jakuba Jeziornego 

COO w Grupie Qpony, Value Finance,  https://valuefinance.pl/jak-zarzadzac-finansami-w-malej-firmie-kilka-

dobrych-rad-od-jakuba-jeziornego-coo-w-grupie-qpony/?fbclid=IwAR2gGmYTHyCp_IQDqOuAWIAuJOyYSu-

zyZqNwmmqr_gEMIaXkhLEHDaQ08Ho.  

https://valuefinance.pl/jak-zarzadzac-finansami-w-malej-firmie-kilka-dobrych-rad-od-jakuba-jeziornego-coo-w-grupie-qpony/?fbclid=IwAR2gGmYTHyCp_IQDqOuAWIAuJOyYSuzyZqNwmmqr_gEMIaXkhLEHDaQ08Ho
https://valuefinance.pl/jak-zarzadzac-finansami-w-malej-firmie-kilka-dobrych-rad-od-jakuba-jeziornego-coo-w-grupie-qpony/?fbclid=IwAR2gGmYTHyCp_IQDqOuAWIAuJOyYSuzyZqNwmmqr_gEMIaXkhLEHDaQ08Ho
https://valuefinance.pl/jak-zarzadzac-finansami-w-malej-firmie-kilka-dobrych-rad-od-jakuba-jeziornego-coo-w-grupie-qpony/?fbclid=IwAR2gGmYTHyCp_IQDqOuAWIAuJOyYSuzyZqNwmmqr_gEMIaXkhLEHDaQ08Ho
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nawykiem, powtarzanym regularnie. Jest ono olbrzymim źródłem wiedzy na temat 

funkcjonowania firmy.  

2. Przepływy finansowe, czyli cashflow26. Cashflow można określić jako informację 

w czasie o ilości gotówki na firmowym koncie. Jego istotą jest pokazanie różnicy mię-

dzy przychodami a kosztami, ale w określonych interwałach czasowych (dniach, tygo-

dniach, miesiącach). Tego typu zestawienie pokazuje, w których okresach gotówki jest 

więcej, a w których może jej zabraknąć. Im bardziej badanie przepływów finansowych 

dotyczy najbliższych terminów, tym jest ono dokładniejsze i bardziej wiarygodne. Jeśli 

zaś odnosi się do zdarzeń odległych, jego wiarygodność jest mniejsza. Cashflow warto 

robić w firmie w ustalonych, jednakowych odstępach czasu. 

3. Renegocjowanie umów. Wbrew pozorom renegocjowanie to także narzędzie pozwala-

jące utrzymać płynność finansową. Warto je stosować, jeśli w cashflow pojawiły się 

okresy niedoboru gotówki. Obniżenie kosztów lub choćby odsunięcie ich w czasie może 

okazać się niezbędne do utrzymania płynności finansowej. Renegocjowanie nawet pod-

pisanych i skomplikowanych umów wbrew przekonaniom wielu jest możliwe. Renego-

cjować można umowy kredytowe, warunki płatności faktury czy formy rozliczeń. Za-

łożenie z góry, że renegocjować się nie da, jest największym ograniczeniem przed uzy-

skaniem bardziej korzystnych warunków, chociaż renegocjowanie wymaga dodatko-

wego zaangażowania, rozmów z kontrahentami i zawsze obarczone jest pewnym ryzy-

kiem niepowodzeń. 

4. Windykacja należności27. Zgoda na przeterminowane należności być może jest miłym 

gestem wobec jednego czy drugiego klienta, ale jest jednocześnie osłabianiem kondycji 

własnego przedsiębiorstwa lub wręcz działaniem na jego szkodę. Jeśli klienci opóźniają 

się z płatnościami, nie warto czekać bezczynnie. Kulturalnie i jednocześnie stanowczo 

egzekwuj swoje prawa: przypominaj, dopytuj, dlaczego płatności jeszcze nie zostały 

dokonane oraz kiedy to nastąpi. Powody opóźnień bywają prozaiczne, a twoje przypo-

mnienie może tylko przyspieszyć regulację przeterminowanych należności. 

5. Zobowiązania względem ZUS-u i podatkowe reguluj w terminie. Chociaż nie odnosi 

się to wprost to płynności finansowej, to jednak zobowiązania wobec instytucji publicz-

nych takich jak ZUS czy urząd skarbowy warto regulować bez opóźnień. Ich koszty 

mogą być bardzo szkodliwe dla przedsiębiorstw i nie chodzi tu tylko o wysokość tzw. 

ustawowych odsetek, ale raczej o ryzyko kontroli i dodatkową pracę związaną z przy-

gotowywaniem wyjaśnień. 

Przedsiębiorstwa społeczne a zarządzanie finansami 

Niestety ciągle jeszcze wiele jest przedsiębiorstw społecznych, które w niewielkim stopniu 

korzystają z podstawowych narzędzi zarządzania finansami. I chociaż trudno jest jedno-

znacznie wskazać przyczyny, dlaczego tak się dzieje, to faktem jest, że tworzenie zestawień 

                                                           
26 Więcej na temat przepływów finansowych i sposobu przygotowania cashflow znaleźć można na stronie 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-cash-flow-czyli-rachunek-przeplywow-pienieznych. 
27 Domeracki J., op. cit. 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-cash-flow-czyli-rachunek-przeplywow-pienieznych
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kosztów, cashflow czy renegocjowanie zawartych umów należy do rzadkości w przedsię-

biorstwach społecznych. Tymczasem zastosowanie tych prostych narzędzi pozwala wcześnie 

dostrzec sytuacje kryzysowe i adekwatnie reagować na nie. 

 

JAK I GDZIE POZYSKIWAĆ ŚRODKI NA PRZETRWANIE? 

Kiedy kondycja przedsiębiorstwa pomimo zabiegów zwiększających płynność finansową nie 

poprawia się, pojawia się kwestia pozyskania środków na przetrwanie. W takiej sytuacji trzeba 

jednak dokładnie przeanalizować wszystkie ryzyka oraz realne perspektywy poradzenia sobie 

z kryzysem, aby nie doprowadzić na przykład do niekontrolowanego zadłużania przedsiębior-

stwa i utraty płynności finansowej w przyszłości. 

Pozyskanie środków na przetrwanie może mieć charakter wykorzystania: 

a) Instrumentów zwrotnych28. Instrumenty zwrotne to przede wszystkim kredyty ban-

kowe i różnego rodzaju pożyczki. W zależności od instytucji pożyczającej pieniądze 

ich pozyskanie może być mniej lub bardziej skomplikowane. W przypadku kredytów 

bankowych liczyć się trzeba ze szczegółową weryfikacją sytuacji finansowej przedsię-

biorstwa zakończoną bardzo często odmową przyznania kredytu. Z kolei wśród insty-

tucji pożyczkowych istnieją takie, które realizują projekty wspierające przedsiębior-

stwa, w tym przedsiębiorstwa społeczne, i takie, które działając w formule parabanków, 

wykorzystują problemy firm do maksymalizacji zysku. Z oferty tych ostatnich zdecy-

dowanie nie warto korzystać. 

b) Instrumentów bezzwrotnych. Instrumenty bezzwrotne to środki pochodzące z dotacji 

i różnego typu zbiórek publicznych. W przypadku dotacji w zasadzie nie ma podmio-

tów, które udzielałyby bezzwrotnego wsparcia już istniejącym przedsiębiorstwom (tak 

jak to ma miejsce na przykład na etapie inkubacji przedsiębiorstwa społecznego, które 

może korzystać z dotacji OWES czy innych instytucji). Nic jednak nie stoi na przeszko-

dzie, aby o tego typu dotacje starać się u prywatnych sponsorów, co jednak trudno uznać 

za działanie powszechne i systemowe. W ostatnim czasie częstszą praktyką jest pozy-

skiwanie środków na przetrwanie w ramach zbiórek publicznych. Choć nie jest to roz-

wiązanie idealne, coraz częściej przedsiębiorstwa społeczne w kryzysowych sytuacjach 

ogłaszają się w serwisach organizujących prowadzenie tego typu zbiórek. 

ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA POZWALAJĄCE POKONAĆ KRYZYS 

Oprócz rozwiązań opisanych powyżej, stosowanych w celu finansowego wzmocnienia firmy 

i pokonania kryzysu, warto wspomnieć na koniec o rozwiązaniach alternatywnych. Trudno 

                                                           
28 Więcej o instrumentach zwrotnych znaleźć można na stronie Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicz-

nych: https://tise.pl/target/ngopes/cala-polska/. 

https://tise.pl/target/ngopes/cala-polska/
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wskazać tu jeden katalog takich rozwiązań. Chodzi raczej o takie podejście, które zmienia do-

tychczasowy model działania przedsiębiorstwa, otwierając go na nowe możliwości. Przykła-

dem tego typu rozwiązań mogą być: 

a) Zmiana modelu funkcjonowania firmy. Każda firma funkcjonuje w sposób nieco 

inny, według własnego modelu, niezależnie od tego, czy model ten jest wdrażany świa-

domie, czy też nie. Na skutek sytuacji kryzysowej często dochodzi do przeformułowa-

nia tego sposobu działania na nowy, bardziej efektywny. Przykładem zmiany modelu 

funkcjonowania firmy może być przedsiębiorstwo społeczne, które z przedsiębiorstwa 

realizującego usługi na zlecenie samorządu zmienia się w realizujące podstawowe 

usługi dla biznesu. 

b) Zmiana profilu działalności. Profil działalności to inaczej zmiana branży lub ograni-

czenie liczby branż, w których działa przedsiębiorstwo społeczne. Przykładem może 

być tu przedsiębiorstwo społeczne, które w celu poprawienia rentowności wchodzi 

w nowe, bardziej opłacalne branże. 

c) Innowacyjne metody sprzedaży. Sprzedaż produktów i usług to podstawowe źródło 

przychodów każdej firmy. Od tego, czy i w jaki sposób potrafimy sprzedawać, zależy 

kondycja finansowa firmy. Innowacyjne metody sprzedaży mogą oznaczać na przykład 

zmianę sposobu sprzedaży z bezpośredniej na sprzedaż w Internecie. 

d) Specjalizacja firmy. Specjalizacja firmy najczęściej rozumiana jest jako doskonalenie 

i sprzedaż wybranych usług lub produktów. Specjalizacja sprawia, że firma na ogół 

ogranicza swoją ofertę, koncentrując się na wybranych usługach lub produktach w celu 

profesjonalizacji własnych działań, a w rezultacie poprawienia swojej rentowności. 

Przykładem może być tu przedsiębiorstwo społeczne o charakterze produkcyjnym, 

które ogranicza ofertę do kilku wybranych produktów. 

Mówiąc o alternatywnych rozwiązaniach pozwalających pokonać kryzys, mamy na myśli to, 

że kryzys, o ile uda się go konstruktywnie rozwiązać, może wznieść firmę na inny, wyższy 

poziom. Zmusza ją bowiem do poszukiwania bardziej efektywnych strategii i sposobów dzia-

łania, powodując, że staje się ona bardziej konkurencyjna na rynku. 
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Wnioski i rekomendacje 
Na podstawie przeprowadzonej powyżej analizy radzenia sobie przez przedsiębiorstwa spo-

łeczne w sytuacjach kryzysowych rysuje się kilka najważniejszych wniosków połączonych 

z rekomendacjami. 

1. Przedsiębiorstwa społeczne, jak wszystkie przedsiębiorstwa, podlegają kryzysom. 

Każde przedsiębiorstwo, w tym także przedsiębiorstwo społeczne, mierzy się od czasu do czasu 

z różnego typu kryzysami. Istnieją wręcz teorie, że w cyklu życia przedsiębiorstwa kryzysy są 

momentami przełomowymi wyznaczającymi kolejne fazy rozwoju. Prawdopodobnie więc kry-

zysów nie da się uniknąć, jednak można się na ich nadejście odpowiednio przygotować. 

Przedsiębiorstwa społeczne, poprzez systematyczną analizę ryzyk i opracowywanie różnych 

scenariuszy działania, powinny troszczyć się o zapobieganie sytuacjom kryzysowym, a w mo-

mencie gdy kryzys się pojawia, wdrażać przygotowane wcześniej rozwiązania. Wydaje się, że 

słabe przygotowanie przedsiębiorstw społecznych do radzenia sobie w sytuacjach kryzyso-

wych, poza nielicznymi wyjątkami, jest zjawiskiem powszechnym i powinno być systematycz-

nie zmieniane.  

2. Do zarządzania przedsiębiorstwem społecznym w sytuacji kryzysowej niezbędne są 

odpowiednie kompetencje. 

Kluczową rolę w skutecznym radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych odgrywają liderzy 

przedsiębiorstw społecznych. Od poziomu ich kompetencji w zakresie zarządzania kryzyso-

wego zależy los zarówno pracowników, jak i całych przedsiębiorstw. 

Na etapie inkubacji przedsiębiorstw społecznych, w ramach działań doradczo-szkoleniowych, 

należy dbać o odpowiednie kompetencje osób zarządzających przedsiębiorstwami społecznymi 

w zakresie rozpoznawania pojawiających się wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń oraz 

przygotowywania i wdrażania programów antykryzysowych. 

3. Istnieje wiele narzędzi, które przedsiębiorstwa społeczne mogą wykorzystać do pora-

dzenia sobie z kryzysami. 

Dostępnych jest szereg narzędzi wspierających przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa spo-

łeczne, w skutecznym radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych. Należą do nich m.in. usługi 

doradcze czy szkoleniowe realizowane w formie płatnej lub bezpłatnej, dostępne chociażby 

w ramach Bazy Usług Rozwojowych. 

W celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym pracownicy i kadra zarządzająca przedsię-

biorstw społecznych powinni systematycznie podnosić swoje kompetencje w tym aspekcie. 

4. Zarządzanie finansami jest podstawą zapobiegania kryzysom przedsiębiorstw społecz-

nych o charakterze gospodarczym. 
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Jedną z głównych przyczyn powtarzających się w przedsiębiorstwach społecznych sytuacji kry-

zysowych jest niewłaściwe zarządzanie finansami lub jego brak. Wiele z tych przedsiębiorstw 

stale mierzy się z problemem utrzymania płynności finansowej, zbyt wysokich kosztów czy 

braku środków na inwestycje. 

Wydaje się, że jedną z możliwych odpowiedzi na tego typu sytuacje kryzysowe mogłoby być 

stałe i systematyczne kształcenie liderów przedsiębiorstw społecznych pod kątem stosowania 

narzędzi wspomagających zarządzanie finansami. 

5. Skuteczny i systematycznie prowadzony proces reintegracji społeczno-zawodowej jest 

podstawą zapobiegania kryzysom personalnym. 

Innym źródłem kryzysów w przedsiębiorstwach społecznych, utrudniających realizację ich ce-

lów, jest niewłaściwie prowadzony proces reintegracji społeczno-zawodowej. Pracownicy 

przedsiębiorstw społecznych na ogół wymagają odpowiedniego wsparcia w zakresie funkcjo-

nowania społecznego i zawodowego, dzięki któremu są w stanie uzyskać z czasem odpowiedni 

poziom samodzielności i pewności siebie. 

Aby było to możliwe, odpowiedniej pomocy należy udzielić liderom przedsiębiorstw społecz-

nych oraz samym pracownikom, by lepiej radzili sobie z problemami spowodowanymi okre-

ślonymi deficytami osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie społecznym. Warto przy tym wy-

korzystać specjalistów ds. reintegracji społeczno-zawodowej działających w ośrodkach wspar-

cia ekonomii społecznej i zarazem wzmocnić ich rolę. 

Podsumowanie 

Słowa takie jak „kryzys” i „sytuacja kryzysowa” nieodłącznie kojarzą się z trudnościami i pro-

blemami firm, w tym przedsiębiorstw społecznych. Kryzys w przedsiębiorstwie nie jest niczym 

przyjemnym i zmusza do pełnej mobilizacji wszystkich pracowników, co gorsza, bez gwarancji 

sukcesu. Jednak kryzys może być też szansą na pełniejszy i bardziej trwały rozwój przedsię-

biorstwa. Wymusza bowiem na osobach zarządzających poszukiwanie nowych pomysłów, mi-

nimalizowanie kosztów czy wprowadzanie innowacji. Jedynym sposobem na uniknięcie naj-

bardziej negatywnych skutków kryzysów jest zatem przemyślane zapobieganie im oraz wcze-

śniejsze przygotowanie odpowiednich scenariuszy działania w sytuacjach kryzysowych. 
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