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Analiza sytuacji – Jak wygląda 
gospodarka w obliczu pandemii?

Jak wygląda gospodarka w obliczu pandemii?

Prowadzenie firmy nie jest łatwą i prostą sprawą, o czym z pewnością już nie 
raz przekonał się każdy przedsiębiorca. Sukcesy są zazwyczaj okupione sporym 
wysiłkiem, wymagają poświęcenia czasu, bycia cierpliwym, a także przeznaczenia 
środków na inwestycję i często podjęcia nieuniknionego ryzyka. 

Nie inaczej będzie także teraz, choć trzeba przyznać, że obecne wydarzenia 
postawiły przedsiębiorców w wyjątkowo skomplikowanej sytuacji. Wielu z nich 
zadaje sobie pytania, jak odnaleźć się w nowych realiach, na które raczej nikt 
nie był gotowy. Warto jednak pamiętać, że nie ma sytuacji bez wyjścia. 

Socjolodzy i psychologowie biznesu mówią, że biznes już zmienił się 
nieodwracalnie. Zmieniły się potrzeby i wymagania konsumentów, dlatego jako 
przedsiębiorca musisz bacznie reagować na dynamicznie zachodzące przemiany. 

Prowadzisz firmę? Pamiętaj, nie jesteś sam w tej sytuacji. Inni przedsiębiorcy 
również mierzą się z nowym wyzwaniem. Kryzys wywraca porządek świata 
biznesu do góry nogami, a co dopiero epidemia, której nikt się nie spodziewał – 
nikt nie przygotował aktywów i oszczędności na te czasy. Wszyscy startują z tej 
samej pozycji, czyli od zera.

1.

1.1.
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przyjęcie aktywnej postawy i dostosowanie się do obecnych zmian,

poszukiwanie nowych rozwiązań i kierunków rozwoju, 

opracowanie nowej strategii i planu działania, 

podejmowanie ryzyka. 

Nadchodzące tygodnie nie będą łatwe, jednak najważniejsze to działać, a nie 
siedzieć z założonymi rękami. Priorytetem dla każdego przedsiębiorcy powinno 
być:

Z badań wynika, że z różnego rodzaju 
kryzysów obronną ręką wychodziły te 
firmy, które były aktywne. 

Kryzys wymusza też zmianę nawyków 
Twoich klientów. Klienci spędzają czas 
przede wszystkim online i taka tendencja 
utrzyma się jeszcze przez pewien czas. 
Konsumenci w tych trudnych czasach 
będą potrzebować wsparcia i pozytywnych 
bodźców, a to oznacza, że będą 
poszukiwać firm, które dbają również o 
relacje. To szansa, by zainwestować w 
wizerunek Twojej firmy. 

zbudowanie lub wzmocnienie marki – w nowych realiach, 

dotarcie do klientów – nowymi kanałami,

pokonanie konkurencji – firm, które nie przystosują się do nowych zasad 
panujących na rynku.

Spróbuj więc spojrzeć na nową sytuację nie jako zagrożenie dla Twojego biznesu, 
ale jako szansę na:

Jeśli w czasie kryzysu usuniesz się w cień i nie będziesz nawiązywać kontaktu, 
klienci zapomną o Twojej firmie. Trzymaj więc rękę na pulsie i wykorzystaj szansę, 
żeby już teraz pokonać konkurencję.

Eksperci przewidują, że firmy, które w tym czasie będą się cieszyć 
zainteresowaniem, utrzymają je, gdy kryzys minie. Firmy, które nie zyskają uwagi, 
będą miały kłopoty, by utrzymać się na rynku.

Jak odnaleźć się w tej skomplikowanej sytuacji? Jak przekuć trudności w sukces? 
Przedstawiamy kompendium wiedzy dla przedsiębiorcy, w którym zebraliśmy 
wskazówki, które można wdrożyć tu i teraz. Dowiedz się, jak opracować plan 
działania na obecne, niespodziewane czasy.
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Jak może wyglądać polska gospodarka?

Czynniki, które według przewidywań wpłyną na sytuację gospodarczą Polski w 
2020 roku to m.in.: 

1. Źródło: http://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/03/Tygodnik-Gospodarczy-PIE_11-2020.pdf

zamknięcie granic,

ograniczenie handlu,

ograniczenie działania m.in. gastronomii, branży turystycznej, fryzjerskiej, 
kosmetycznej,

prognozowane spadki na giełdzie,

radykalne i niezbędne działania rządów na świecie.

Jak może wyglądać polska gospodarka na przestrzeni kilku, kilkunastu 
najbliższych miesięcy?

Przewidywane są 3 scenariusze dla Polski według Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego (PIE):

scenariusz najbardziej optymistyczny – znaczące ograniczenie aktywności 
gospodarczej do końca kwietnia         wzrost gospodarczy w 2020 r. o 1,1 
proc.; wzrost PKB obniżony o 2,4 pkt. proc.,

scenariusz umiarkowany – szczyt zakażeń przypada na pierwszą połowę maja 
        zmiana PKB w 2020 r. wyniosłaby -0,7 proc.; wzrost PKB obniżony o 4,2 
pkt. proc.,

scenariusz najmniej optymistyczny – rozprzestrzenianie się wirusa jest 
procesem ciągłym        zmiana PKB w 2020 r. wyniosłaby -4,7 proc.; wzrost 
PKB obniżony o 8,2 pkt. proc.1

Jakie będą wyzwania?

Wiele firm czeka trudny czas, ale będzie to także czas pełen wyzwań. 

Kryzys można przekuć w sukces tylko wtedy, jeśli nie czeka się z założonymi 
rękami! Warto choćby wziąć przykład z działań azjatyckich firm. Firmy przetrwały 
już niejeden kryzys, a nawet zyskały, ponieważ:

1.

2.

3.

działały aktywnie,

angażowały się w akcje społeczne,

wprowadzały innowacyjne rozwiązania, 

wyciągały wnioski, planowały i uczyły się czegoś nowego.
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Jakie działania podejmują firmy?

W obliczu nowej sytuacji pojawiają się takie emocje jak strach i niepewność. 

Z drugiej strony rodzi się potrzeba bezpieczeństwa i wsparcia. 

Firmy już teraz deklarują wsparcie takie, jak np.:

darowizny finansowe,

szycie maseczek,

przygotowanie posiłków dla szpitali. 

Źródło: Facebook 

https://www.facebook.com/4Fpolska/videos/492727451406312/
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Źródło: Facebook 

Źródło: Facebook 

https://www.facebook.com/zabkapolska/photos/a.603140713085194/3019037844828790/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kfcpolska/photos/a.168838686472735/2982424995114076/?type=3&theater
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Które branże stanęły w obliczu trudności, a które zyskały? 

Które branże zyskały?

Specjaliści szacują, że obecnie największy wzrost notują firmy związane z m.in. 
branżą medyczną, farmaceutyczną, a także ubezpieczenia, e-commerce, usługi 
online czy rozrywka online.

1.2.

Źródło: https://us.kantar.com/business/brands/2020/survey-measures-coronavirus-outbreak%E2%80%99s-impact-on-
china%E2%80%99s-consumption/

https://us.kantar.com/business/brands/2020/survey-measures-coronavirus-outbreak%E2%80%99s-impact-on-china%E2%80%99s-consumption/
https://us.kantar.com/business/brands/2020/survey-measures-coronavirus-outbreak%E2%80%99s-impact-on-china%E2%80%99s-consumption/
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Które branże stanęły w obliczu trudności?

Najbardziej zagrożone wydają się branże, które wymagają wyjścia z domu, a więc: 

turystyka,

gastronomia,

branża beauty (salony kosmetyczne i fryzjerskie),

branża fitness,

obiekty kultury takie jak kina i teatry.

Źródło: https://us.kantar.com/business/brands/2020/survey-measures-coronavirus-outbreak%E2%80%99s-impact-on-
china%E2%80%99s-consumption/
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Jak wzrosło zainteresowanie działaniami online? 

Zainteresowanie spędzaniem czasu w sieci 
jest ogromne. Specjaliści prognozują, że taka 
sytuacja utrzyma się jeszcze przez kolejne 
6-18 miesięcy.

Według Akamai ruch internetowy wzrósł 
aż o 50%.2

Firmy, które teraz zdecydują się na 
inwestycję w swój rozwój w Internecie 
zyskają przewagę i to nie tylko teraz, w 
czasie zbliżającego się kryzysu, ale również w 
przyszłości.  

1.3.

Ruch internetowy  
wzrósł aż o 

50%

Jak czas epidemii wpływa na decyzje zakupowe klientów?

Jak czas epidemii wpływa na decyzje zakupowe klientów? – zmiana 
potrzeb

Specjaliści prognozują, że w wyniku obecnej sytuacji zmienią się potrzeby 
klientów i poziom konsumpcji.

W pierwszych dniach ogólnokrajowej paniki klienci wybierali zakupy stacjonarne 
– robili zapasy makaronu, mąki, ryżu i wykupywali artykuły pierwszej potrzeby jak 
papier toaletowy.

1.4.

2. Źródło: https://sparktoro.com/blog/marketing-right-now-is-hard/?fbclid=IwAR1f8bajm4E42vW6kFde0v58sZq9Ol_7JA4GC
myusYoTp515Ruf69mcVvOs

Zainteresowanie skupiało się 
na produktach spożywczych 
i środkach czystości, spadł 
popyt na dobra zaspokajające 
wyższe potrzeby.

Obecnie klienci wciąż 
robią zakupy spożywcze 
stacjonarnie, ale ze względu 
na ograniczenia coraz częściej 
decydują się na zakupy przez 
Internet – i to nie tylko te 
spożywcze.
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Jak czas epidemii wpływa na decyzje zakupowe klientów? – wydatki

Wydatki         oszczędzanie 

Jeszcze przed kryzysem związanym z pandemią Polacy odkładali coraz wyższe 
kwoty na przyszłość. Według badania Barometr Providenta opublikowanego w 
październiku 2019 roku ponad 60% respondentów miała oszczędności, które  
gwarantowały poczucie bezpieczeństwa.3

Eksperci przewidują, że w niepewnych czasach będzie rosła potrzeba 
oszczędzania, ale z drugiej strony prognozują również, że pojawi się syndrom 
tzw. stłumionego popytu.

Wiele osób odłożyło większe inwestycje jak zakup samochodu czy mieszkania, co 
oznacza, że potrzeba zakupu tych dóbr pojawi się w przyszłości. 

Z czasem wzrośnie zainteresowanie produktami luksusowymi, które będą 
stanowiły chęć odreagowania trudnej sytuacji. Jest to tzw. efekt czerwonej 
szminki. W dobie kryzysu nie pozwalamy sobie na duże inwestycje. Brak takich 
możliwości powoduje chęć „pocieszenia się” poprzez kupno produktu, który 
wydaje nam się luksusowy, ale jednocześnie jest w naszym zasięgu. Nabywając 
produkt ekskluzywnej marki, udajemy niejako, że trudna sytuacja nas nie 
dotyczy. Kryzys powoduje zmianę preferencji konsumpcyjnych klientów.

3. Źródło: https://media-provident.pl/pr/469335/barometr-providenta-rosna-oszczednosci-polakow
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Jak czas epidemii wpływa na decyzje zakupowe klientów? – prognozy

Firmy, które obecnie znalazły się w trudnej sytuacji, nie powinny tracić nadziei. 
Według badań Chińczycy po zakończeniu pandemii chcą spędzać jak najwięcej 
czasu poza domem.

Z pewnością podobny trend już niebawem będzie można zaobserwować w 
Europie.

Gdy wszystko wróci do normy, Polacy chętnie powrócą na zakupy do galerii 
handlowych, umówią się ze znajomymi w restauracji, zadbają o urodę u fryzjera 
czy popracują nad formą na siłowni. 

Na pewno wiele osób już nie może się doczekać, by wyruszyć w podróż.

Źródło: https://us.kantar.com/business/brands/2020/survey-measures-coronavirus-outbreak%E2%80%99s-impact-on-
china%E2%80%99s-consumption/
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Rola lidera w obliczu 
trudnych wyzwań

2.

Dla lidera pandemia, kryzys, jest jednym 
z najtrudniejszych wyzwań w karierze 
zawodowej. Jest to czas, kiedy dni są pełne 
obaw, a Ty musisz stawić im czoło w pracy. 
Takie dni wymagają od lidera znalezienia 
złotego środka, aby wyjść zwycięsko z 
sytuacji, w jakiej znalazła się Twoja firma. 
Znalezienie dobrego rozwiązania nie jest 
proste. Trudne wyzwania pojawiają się 
niespodziewanie i tak jak kula śniegowa 
tocząca się po zboczu, nabierają prędkości i 
masy po to, żeby w końcu się zatrzymać. To, 
że w pewnym momencie to się skończy, nie 
ulega wątpliwości, ale nigdy nie wiesz, kiedy 
ten moment nastąpi. Musisz być gotowy na 
to, co się wydarzy.

Postaw ludzi na pierwszym miejscu

Przeprowadź pracowników przez kryzys. Pamiętaj, że strach rozprzestrzenia 
się szybciej niż wirus. Jednym z podstawowych celów lidera powinno być 
wytworzenie wysokiego poczucia bezpieczeństwa. Jeśli wspierasz pracowników, 
oni zrobią wszystko, aby wizja Twojej firmy stała się rzeczywistością. Ludzie 
muszą być w centrum uwagi i komunikacji. Wykaż przede wszystkim troskę 
o konsumentów, interesantów, pracowników, a nie o firmę czy jej marki. 
Komunikując się, pamiętaj, że niepełna informacja jest lepsza niż jej brak.
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Edukuj samego siebie

Twoim obowiązkiem jest zdefiniowanie rzeczywistości. Miej świadomość, z czym 
masz do czynienia. Zgromadź wiedzę, bądź elastyczny. Dostosuj się. Wykorzystaj 
siłę zespołu. Wszyscy razem jesteście mądrzejsi niż w pojedynkę. Lider nie jest 
dobry, ponieważ ma rację; jest dobry, ponieważ chce się uczyć i ufać. Potrzebuje 
on zespołu, aby spojrzeć na problem z innej perspektywy.

Komunikuj się rozsądnie

Upraszczaj skomplikowane rzeczy. Myśl o tym, co mówisz. Bądź autentyczny. 
Możesz okazywać niepewność, prawdziwy lider nie zna odpowiedzi na wszystkie 
pytania. Musisz widzieć kierunek, w którym podążasz. Pokaż ludziom właściwą 
perspektywę. Niech czują Twoje wsparcie.

Nastaw się na przetrwanie

Pomiń etap negacji i wyjdź z założenia, że problem jest poważniejszy, niż się 
wydaje. Jeśli uświadomisz sobie to na początku, to nie dopuścisz do sytuacji, 
kiedy problem będzie się powiększał, a skupisz się na szybkim znalezieniu 
rozwiązania. Czas gra na Twoją niekorzyść. Prawdziwe problemy nie rozpływają 
się w powietrzu. Wymagają one wdrożenia rozwiązań, które naprawią procesy 
lub wprowadzą nowe.

Myśl wielowariantowo, inicjuj zmiany

Myśl inaczej. Kryzys wymaga decyzji, która będzie punktem zwrotnym. 
Kreatywność jest w cenie. Znajdź obszar, w którym Twoja firma może 
odpowiedzieć na potrzeby klientów w dobie pandemii. Niektóre restauracje 
zamknięte z powodu pandemii przestawiły się na dostawę jedzenia online, są 
też takie, które przekształciły się w piekarnie. Firmy odzieżowe przestawiły się na 
szycie maseczek ochronnych, hotele oferują darmowe noclegi dla lekarzy, którzy 
nie chcą narażać swoich rodzin. Pomyśl, co Ty jesteś w stanie zrobić?
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Bądź wizjonerem i strategiem

Strategia będzie kluczowa dla rozwoju Twojej firmy w obecnej sytuacji. Jeśli nie 
będziesz w stanie dostosować swojej strategii, czasy będą o wiele trudniejsze, niż 
gdybyś to zrobił. Działaj szybko. Jeśli sytuacja wymaga przebranżowienia się, a w 
Twoim wypadku jest to możliwe, nie zwlekaj.

Zaangażuj się społecznie. To jest dobry czas, aby podjąć decyzję o 
odpowiedzialnej komunikacji w zakresie budowania wartości swojej marki. 
Marketing polega na rozpoznaniu i zaspokojeniu prawdziwej potrzeby. 
Najlepszy marketing przede wszystkim pomaga ludziom i dzięki temu zarabia 
na ich działalności. Wiele osób wstrzymuje się z wydatkami, ale pojawi się także 
ogromna ilość stłumionego popytu. Marki, które zyskają pozytywną uwagę, 
wykorzystają ten popyt. Reputacja będzie Ci służyć jeszcze długo po tym, jak już 
wszyscy będziemy zaszczepieni przeciwko koronawirusowi.

Twoja firma przetrwa i dzięki temu, co się stało, stanie się silniejsza

Każda trudna sytuacja dla firmy jest lekcją nie tylko dla leadera, ale również dla 
wszystkich pracowników. Staraj się wyciągnąć z tej lekcji jak najwięcej. Wiedz, 
że wyjdziesz z tego silniejszy i przygotowany na kolejne trudne wyzwania. Ból 
ekonomiczny jest nieunikniony. Jednak przetrwanie, a nawet wzrost są możliwe 
w nadchodzącym czasie pod warunkiem, że dobrze się przygotujesz. Pamiętaj, 
prawdziwi liderzy kształtują się w kryzysie.
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Zarządzanie kadrą pracującą zdalnie3.

Jak skutecznie zarządzać zespołem, który pracuje zdalnie? 

Praca zdalna w firmie, która do tej pory działała w biurze, wymaga pewnych 
zmian. Obejmują one również sposoby zarządzania zespołem. Do tej pory 
mogłeś zorganizować burzę mózgów i każdy problem przegadać osobiście 
z pracownikiem, a teraz Twoi podwładni pracują w domowym zaciszu. 
Zastanawiasz się, jak nimi zarządzać, kiedy nie możecie się spotkać osobiście? Jak 
utrzymać integrację w rozproszonym zespole? 

Komunikacja to klucz do udanej współpracy. Również tej zawodowej

Komunikacja jest najważniejszym składnikiem udanej współpracy. Tym bardziej 
w relacji zdalnej, gdzie nie ma miejsca na wymianę informacji w przerwie na 
lunch czy mijając drugą osobę w korytarzu. Dlatego jeszcze przed rozpoczęciem 
pracy zdalnej lub jak najszybciej po jej rozpoczęciu ustal, w jaki sposób 
będziesz komunikować się ze swoim zespołem i jakie cele musicie osiągnąć w 
najbliższym czasie.

Ogromnym ułatwieniem w sprawnej komunikacji zdalnej są aplikacje do 
zarządzania projektami. Jako platformę służącą do codziennego kontaktu możesz 
wykorzystać Slack, Asanę czy Trello. Warto wziąć pod uwagę również Skype’a 
a nawet Messengera. Pamiętaj, że komunikacja w zespole rozproszonym jest 
bardzo ważna. To bowiem pierwszy z obszarów działania firmy, który może 

3.1. 
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szybko stać się problemem. Każdy w zespole powinien znać narzędzie, w którym 
od tej pory będziecie się komunikować i regularnie z niego korzystać. Więcej o 
narzędziach, które sprawdzą się przy pracy zdalnej przeczytasz w tym artykule.

Wasza współpraca wymaga spotkań całego zespołu? To również da się 
zorganizować na odległość! Możesz do tego wykorzystać narzędzie ClickMeeting, 
które umożliwia m.in. udostępnianie ekranu komputera, automatyczny 
streaming czy zadawanie pytań na czacie podczas spotkania online. Organizując 
spotkanie przez Internet ważne jest, aby wszyscy pracownicy zobowiązali się do 
obecności o wyznaczonej godzinie i pełnym skupieniu na rozmowie. Pamiętaj 
jednak, że możesz wymagać stuprocentowego zaangażowania jedynie wtedy, 
gdy spotkanie ma jasno określoną agendę i mieści się w zamkniętych ramach 
czasowych.

Praca zdalna nie musi być nieefektywna! Nie kontroluj pracy 
podwładnych, a jej efekty

Zacznijmy od tego, że praca zdalna sama w sobie wiąże się z kredytem zaufania 
do pracownika. Z badania talentplace „2019 Praca zdalna – przywilej czy 
nadchodzący standard?” aż 66,5% pracodawców przyznaje, że nie stosuje 
narzędzi do monitorowania pracy swoich pracowników, którzy wykonują 
obowiązki w domu4.

4. Źródło: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/landingi-editor-uploads/wqX84Im9%2FTalentPlace_Abstrakt_2019.pdf

66,5% 
pracodawców nie stosuje 

narzędzi do monitorowania 
pracy zdalnej swoich 

pracowników

Dlatego, jeśli nie ufasz swoim 
podwładnym, nic dobrego z tego nie 
wyjdzie. Ciągły nadzór może bowiem 
przynieść negatywne skutki. Osoba 
kontrolowana non stop zacznie w 
końcu pracować tak, jak ją traktujesz 
– a więc jak dziecko, które działa, 
gdy patrzysz, a jeśli tego nie robisz 
– robi, co chce. Kontrola może też 
pozbawić pracowników kreatywności 
i umiejętności samodzielnego 
podejmowania decyzji. 

Pamiętaj – nic nie zyskasz, jeśli zabronisz podwładnym korzystania z Facebooka 
czy YouTube – w końcu nikt z nas nie jest skupiony na 100% przez bite 8 godzin. 
Zarówno w domu, jak i w biurze. A może muzyka pomaga pracownikom się 
skupić i dzięki niej pracują bardziej efektywnie?

Dlatego nie kontroluj samej pracy, a jej efekty. Pozwól pracownikom 
realizować cele w taki sposób, jaki w ich przypadku będzie skuteczny. Pozwól 
im szukać rozwiązań. Szybko zauważysz, że stają się bardziej kreatywni. Jeśli 
będziesz odpowiednio komunikował się z zespołem i w wyraźny sposób 

https://firma.biznesfinder.pl/prowadzenie-firmy/zarzadzanie-firma/twoja-firma-musi-przejsc-na-prace-zdalna-zobacz-z-jakich-narzedzi-mozesz-skorzystac-67479?token=44ec9353b03ce2295d29b8aa560ddb1c
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akcentował cele, zamiast skupiać się na ilości wykonanej pracy, szybko zauważysz 
wzrost produktywności. Jak się w tym nie pogubić? Ustal system raportowania, 
który pomoże ci sprawdzać, czy praca posuwa się naprzód. Dzięki temu Twoi 
podwładni będą wiedzieć, że w określonym czasie powinni wykonać dane 
zadania i nie będą odkładać ich na później, a Ty będziesz mieć świadomość, na 
czym stoisz, bez konieczności śledzenia ich każdego kroku podczas pracy z domu. 

Integracja jest ważna. Jak utrzymać bliskie relacje, gdy każdy pracuje 
z domu?

Jednym z wyzwań, które napotykają pracownicy zdalni, jest nawiązanie i 
utrzymanie przyjaźni w pracy. Barierą jest w tym przypadku brak bezpośredniego 
kontaktu i codziennych spotkań twarzą w twarz. Badania opublikowane przez 
Personnel Psychology potwierdzają, że osoby nawiązujące bliskie więzi z 
kolegami z pracy, są bardziej zaangażowane i szczęśliwsze. Pracownicy zdalni 
częściej zaś czują się samotni i odizolowani5. Jak temu zapobiec?

Przenieś poprzednie sposoby integracji na online! Wcześniej mieliście w zwyczaju 
wychodzić na obiad? Zorganizujcie wspólny posiłek na czacie. Brakuje Wam 
rozmów o postępach w codziennej pracy? Piszcie o tym, jakie problemy czy 

5. Źródło: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/peps.12109

Nie zapominaj, 
że jesteś szefem. 

Motywuj i wspieraj 
pracowników 

również online

wyzwania napotykacie podczas pracy 
zdalnej, inspirujcie się i motywujcie do 
działania. Podczas spotkań firmowych z 
pewnością graliście w kręgle, bilard czy 
planszówki. Nic nie stoi na przeszkodzie, 
by również te aktywności przenieść do 
wirtualnego świata! Wykorzystaj do tego 
platformy gier online. 

Powyższe przykłady mogą wydawać się 
trywialne, jednak są skuteczne! Dzięki tym 
działaniom utrzymasz więzi w zespole, 
a te zwiększają zaangażowanie i chęć 

poświęcenia dla firmy. Pamiętaj – pracując zdalnie, nadal jesteście zespołem. 
Jedyną zmianą jest miejsce, z którego pracujecie. Zgrany zespół może rozwiązać 
razem największe problemy, jeśli jednak każdy pracownik będzie pozostawiony 
sam sobie, może się okazać, że wspólna praca staje się coraz trudniejsza.

Nie zapominaj, że jesteś szefem. Motywuj i wspieraj pracowników 
również online

Jeśli Twój zespół od początku pracował zdalnie, prawdopodobnie wspólne 
działanie w tym trybie nie sprawia mu większych problemów. Ludzie, którzy 
dotychczas wykonywali pracę tylko w biurze, mogą jednak odczuć spadek 
wydajności i zaangażowania, szczególnie, jeśli nie są odpowiednio przygotowani 
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do nagłej zmiany sposobu wykonywania swoich obowiązków. Dla takich 
pracowników problemem może być m.in. brak bezpośredniego wsparcia ze 
strony menedżerów i konieczność całkowicie samodzielnego radzenia sobie z 
obowiązkami i wyzwaniami.

Jak ich wspierać? Jak już wspomnieliśmy wcześniej, podczas pracy zdalnej bardzo 
ważna jest komunikacja. Pamiętaj, Twój zespół musi mieć pewność, że może się 
z tobą skonsultować, a jego pytania czy wątpliwości zostaną zawsze wysłuchane. 
Jeśli Twoi podwładni musieli nagle zacząć pracować z domu, postaraj się podejść 
do ich wysiłków z empatią i poznać ich obawy. Zapytaj ich, jak radzą sobie z 
obowiązkami. Uważnie wysłuchaj odpowiedzi i krótko je sparafrazuj, by mieć 
pewność, że prawidłowo wszystko zrozumiałeś. 

Pamiętaj, że skuteczni liderzy stosują dwutorowe podejście – z jednej strony 
przyjmują do wiadomości niepokój i stres odczuwany przez podwładnego, a 
z drugiej – podkreślają zaufanie, jakim darzą swój zespół, korzystając z takich 
zwrotów, jak „damy radę” czy „poradzimy sobie, także w tym trudnym okresie”. 
Dzięki Twojemu wsparciu pracownicy chętnie podejmą wyzwania, ponieważ 
będą mieć poczucie celu i ukierunkowania. Ważne jest również to, aby 
podczas pracy zdalnej nie zapominać o nagradzaniu ich za dobrą pracę. Twój 
pracownik osiąga dobre wyniki? Powiedz mu o tym lub pochwal na wspólnym 
czacie, a z pewnością zmotywujesz go do dalszej pracy.

Twoja firma musi przejść na pracę zdalną? Zobacz, z jakich 
narzędzi możesz skorzystać

W związku z epidemią koronawirusa wiele firm w Polsce i na całym świecie 
zdecydowało się przejść na pracę zdalną. Twoje przedsiębiorstwo jest wśród 
nich? Poznaj platformy, które pomogą Ci pracować efektywnie z domu. Są 
wśród nich platformy komunikacyjne, narzędzia do porządkowania notatek i 
zarządzania projektami, ewidencji czasu pracy czy organizacji spotkań online.

3.2.



20

Firma w obliczu wyzwań – Jak przekuć obecne trudności w przyszłe możliwości?

Komunikacja z zespołem

Skype

Skype to jeden z 
najpopularniejszych 
komunikatorów audio/wideo, 
dostępny za darmo. Daje on 
możliwość łączenia się z innymi 
osobami, niezależnie, czy 
korzystają ze smartfona czy z 
komputera. Umożliwia również 
udostępnianie ekranu czy 
prowadzenie wideo chatów z 
wieloma osobami. Pozwala także 
uzyskać dedykowany numer 
telefonu, z którego możesz 
dzwonić na dowolne urządzenie.

Slack

Slack służy do codziennej i bieżącej komunikacji. Możesz go wykorzystać jako 
platformę do szybkich pytań, ogłoszeń. Slack umożliwia wysyłanie wiadomości, 
wykonywanie połączeń głosowych oraz wideo, udostępnianie ekranów między 
urządzeniami, a także przesyłanie zdjęć, plików wideo czy PDF. Jego zaletą jest to, 
że umożliwia on użytkownikowi przynależność do różnych obszarów roboczych, 
w których można utworzyć również wiele kanałów i innych podgrup. Dzięki temu 
wszystkie konwersacje między pracownikami mogą pozostać przejrzyste.

https://www.skype.com/pl/
https://slack.com/intl/en-pl/
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Ewidencja czasu pracy i zdalna obsługa pulpitu

Tandem

Tandem to wirtualne biuro, 
które umożliwia współpracę i 
rozmowę z zespołem za pomocą 
jednego kliknięcia. Dzięki niemu 
możesz zobaczyć, w których 
aplikacjach pracuje Twój zespół 
i dołączyć do nich, prowadzić 
rozmowy audio i wideo (także 
grupowe!) a także zobaczyć, 
który z pracowników jest 
obecnie w trybie pracy. Ciekawą 
opcją, którą oferuje Tandem, 
jest również udostępnianie 
kursora.

Work Time

Work Time to aplikacja służąca do ewidencji czasu pracy. Została ona stworzona 
przez polską firmę do rejestrowania i rozliczania czasu pracy i rozmów 
telefonicznych. Dzięki funkcji przydzielania zadań i obsługi kalendarzy ułatwia 
ona również organizację pracy. Dodatkowo Work Time umożliwia fakturowanie, 
generowanie raportów z postępów całych projektów i poszczególnych czynności, 
a także udostępnia narzędzia do analityki i optymalizacji. Przyda się szczególnie 
w działach sprzedaży i obsługi klienta.

https://tandem.chat/
https://worktime.pl/
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Harvest

Harvest to świetne narzędzie, 
jeśli rozliczasz się ze 
swojej pracy na podstawie 
przepracowanych godzin lub 
zlecasz zadania w takim modelu 
swoim podwładnym. Harvest 
jest narzędziem rejestrującym 
czas, które zdecydowanie ułatwi 
Ci pracę. Możesz używać go 
także do monitorowania swoich 
aktywności w celu optymalizacji 
czasu, jaki na nie przeznaczasz. 
Dzięki temu będziesz dobrze 
zorganizowany, nawet pracując 
z domowego zacisza.

Team Viewer

Team Viewer to najpopularniejsze narzędzie do zdalnej obsługi pulpitu drugiego 
użytkownika. Program idealnie sprawdzi się zwłaszcza w sytuacji, gdy z powodu 
pracy zdalnej cały zespół lub jego znaczna część przebywa poza siedzibą firmy. 
To rozwiązanie pozwoli na zachowanie dostępu do sprzętu służbowego nawet 
w przypadku problemów technicznych, pozwalając m.in. na zdalne naprawienie 
problemu czy zainstalowanie oprogramowania. TeamViewer pozwoli również 
firmom, które świadczą usługi IT, na kontynuację ich pracy bez konieczności 
przyjeżdżania do siedziby klienta – co w czasie epidemii może się okazać bardzo 
istotną przewagą.

https://www.getharvest.com/harvest-time-tracking
https://www.teamviewer.com/pl/
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Dostęp do plików i notatek

G Suite

Google znany jest ze swoich rozwiązań dla pracowników, którzy współpracują z 
osobami z innych części świata. Kompleksowym pakietem takich narzędzi jest 
G Suite, który obejmuje aplikacje służące do komunikacji (Gmail), twórczości 
(Google Sheets, Google Docs), przechowywania danych (Google Drive) oraz 
kontroli (Vault). Dzięki temu pracownik może wykonywać swoje obowiązki 
z dowolnego miejsca na świecie. Co ważne, w związku z epidemią Google 
zdecydowało się czasowo udostępnić swoje usługi bezpłatnie polskim firmom. 
Można zarejestrować się pod adresem:  
http://bit.do/gsuiterejestracja.

Dropbox

To bardzo znane narzędzie 
przeznaczone do zarządzania plikami 
i materiałami. Dzięki niemu będziesz 
mógł mieć wszystkie materiały 
w jednym miejscu z możliwością 
współdzielenia się nimi z innymi 
pracownikami! Dropbox pomoże Ci w 
organizowaniu zadań, utrzymywaniu 
koncentracji (spersonalizowane 
sugestie podsuną Ci pliki i foldery 
wtedy, gdy będziesz ich potrzebować) 
i byciu na bieżąco z zespołem.

https://gsuite.google.pl/intl/pl/
http://bit.do/gsuiterejestracja
https://www.dropbox.com/
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Evernote

Evernote to jeden z najpopularniejszych programów do robienia notatek. Możesz 
korzystać z niego samodzielnie lub zaprosić do niego również inne osoby. Notatki 
możesz synchronizować, logując się przez przeglądarkę lub za pomocą programu 
zainstalowanego na komputerze. Nie muszą mieć one postaci tekstowej. Możesz 
je wykorzystać do kolekcjonowania zdjęć, obrazków, e-maili, a nawet całych 
stron pobranych z sieci. Notatki kolekcjonowane w Evernote można układać 
w tematyczne notatniki, a grupy notatników w stosy. Możliwe jest również 
stosowanie znaczników, czyli słów kluczowych, które pomogą Ci później odnaleźć 
informacje na dany temat.

Zarządzanie projektami

Todoist

Todoist to menadżer zadań, który 
pomoże Ci uporządkować ich 
nadmiar. W narzędziu znajdziesz 
funkcję list „Do zrobienia” oraz 
możliwość monitorowania 
ich realizacji. To dobry wybór, 
jeśli pracujesz samodzielnie i 
potrzebujesz uporządkować 
zarówno pracę, jak i zadania 
związane z życiem codziennym. 

Wykonaj darmowy audyt strony  
i popraw jej widoczność w wyszukiwarce.  

Wykonaj teraz

https://evernote.com/intl/pl
https://todoist.com/pl/
https://seoaudyt.csgroup.pl/?utm_source=biznesfinder.pl&utm_medium=ebook&utm_campaign=seo%20audyt
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Kierujesz zespołem? Todoist umożliwia również pracę zespołową. Możesz z niego 
korzystać w wersji bezpłatnej lub zapłacić, by mieć dodatkowe opcje.

Asana

Asana to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami pojedynczych 
osób, jak i całego zespołu. Umożliwia ono przejrzyste monitorowanie postępów, 
planowanie działań, przydzielanie zadań czy priorytetyzację. Dzięki niemu 
możesz śledzić pracę poszczególnych członków zespołu i tak przydzielać zadania, 
by uzyskać równomierny rozkład obowiązków. Możesz też ustawić alerty 
informujące o opóźnieniach w realizacji projektów. Co ważne, aplikacja zawiera 
gotowe szablony do planowania contentu, burzy mózgów, tworzenia strategii 
marketingowej itd. 

https://asana.com/
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Click Meeting

Click Meeting jest rozbudowanym narzędziem, przeznaczonym do organizacji 
spotkań online, takich jak webinary, meetingi biznesowe, konferencje czy kursy. 
Podczas transmisji użytkownicy mogą komunikować się między sobą i zadawać 
pytania na czacie. Wśród innych funkcji można wymienić również: pokazy 
slajdów, tablice do rysowania na żywo, udostępnianie pulpitu, automatyczny 
streaming, zapis odbytych spotkań, statystyki itd. Z portalu można korzystać 
zarówno w przeglądarce, jak i aplikacji mobilnej. Planujesz spotkanie biznesowe? 
Konieczne zapoznaj się z tym narzędziem!

Clickup

Clickup pomoże Ci zarządzać czasem i zadaniami rozdzielonymi 
między projektami i członkami zespołu. W Clickup znajdziesz opcję tzw. 
przestrzeni. Przestrzenie pozwalają grupować projekty (listy zadań) oraz 
kontrolują ich zachowanie. Możesz w nich konfigurować dostęp, statusy zadań 
czy dodatkowe funkcje. Do każdego zadania możesz zaś dodać opis, załączniki 
czy osoby obserwujące. Listy zadań mogą być wyświetlane w formie tradycyjnej, 
kontenerów lub tablicy kanban. 

Organizacja spotkań online

https://clickmeeting.com/pl
https://clickup.com/
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Zoom.us

Zoom.us to jedno z najbardziej rozbudowanych narzędzi do współpracy wideo. 
Oferuje ono możliwość zarówno szybkich połączeń 1 na 1, jak również organizacji 
wieloosobowych konferencji wideo i webinarów. Ta ostatnia opcja pozwala m.in. 
na aktywizację uczestników spotkania poprzez quizy czy ankiety. Użytkownicy 
mogą również zadawać pytania, a prowadzący może być wspierany przez 
moderatora, który dba o przebieg spotkania. Z narzędzia możesz korzystać za 
darmo lub dopłacić za dodatkowe opcje.

Live Webinar

To polskie narzędzie, które pozwala 
na prowadzenie konferencji online 
w multimedialny i interaktywny 
sposób. Znajdziesz tutaj wiele 
ciekawych rozwiązań, m.in. dzielenie 
jednego pokoju konferencyjnego 
na kilka mniejszych (w trakcie 
trwania konferencji), przypisywanie 
ról członkom konferencji, czy zapis 
spotkania w full HD. Live Webinar 
jest płatnym narzędziem. Zapłacisz 
za niego ok. 560 złotych za rok.

https://zoom.us/
https://www.livewebinar.com/
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Jak przygotować plan działania  
i zarządzać kosztami w firmie?

4.

Dlaczego warto przygotować plan działania?

Kryzys jako szansa na inwestycję 

Kryzys to coś naturalnego, nieuniknionego, coś, co powraca, pojawia się co jakiś 
czas. Oczywiście, na skalę obecnego problemu trudno być przygotowanym. 
Nikt nie zakładał, że cały świat stanie w obliczu tak wielkiego wyzwania, jednak 
jako przedsiębiorca nie możesz się załamywać i pozostać bezczynnym. Musisz 
działać i podjąć konkretne kroki. 

Jak wskazują specjaliści, kluczem do sukcesu w sytuacji kryzysowej jest m.in. 
właściwe przygotowanie na gorszą koniunkturę (tak wskazuje badanie wykonane 
przez firmy doradcze Bain i McKinsey po kryzysie 2009 roku). Ważne jest 
opracowanie planu działania. 

Z powyższego badania wynika, że z kryzysu obronną ręką wyszły te firmy, które 
były aktywne i podejmowały różne kroki:

4.1. 

ograniczały poziom zadłużenia, 

uważnie słuchały opinii pracowników, 

szukały oszczędności, ale nie w zwolnieniach, 

inwestowały w nowe rozwiązania technologiczne. 
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Z kolei firmy, które straciły po kryzysie, to te, które nie miały strategii, nie 
prowadziły żadnych działań, a przede wszystkim cięły koszty. 

A więc jak zarządzać kosztami i w co inwestować? Kluczem wydaje się 
obecnie inwestycja w pozytywny wizerunek firmy, a także budowanie i 
utrzymywanie więzi z klientami. Klienci spędzają teraz czas w sieci, dlatego 
podstawą powinny być działania w Internecie.

Wyciągaj wnioski:

planuj, 

słuchaj i zbieraj pomysły, 

szukaj oszczędności, ale nie trać utalentowanych pracowników, 

inwestuj w działania online i buduj wizerunek. 

Zmiana potrzeb i nawyków klientów = 
inna strategia 

Badania wskazują, że kryzys wymusza 
zmianę nawyków i potrzeb wszystkich nas, 
w tym również Twoich klientów6. Klienci 
spędzają czas przede wszystkim online i 
taka tendencja utrzyma się jeszcze przez 
pewien okres (niektórzy zakładają tygodnie, 
a inni nawet miesiące). 

Prognozuje się, że zmaleje konsumpcja, a 
ludzie będą przede wszystkim potrzebować 
pozytywnych bodźców i wsparcia. Co oznacza, że będą wybierać firmy, które 
dbają o klientów i które nawiązują z nimi relację. To właśnie moment, by zmienić 
dotychczasowe działania i zaplanować strategię. To czas, by zainwestować w 
wizerunek Twojej firmy i zadbać o więź z odbiorcami. 

Konkurencja nie śpi – bądź o krok do przodu

A może jednak śpi? Niektóre firmy ograniczają wydatki na promocję, bo przecież 
ludzie zamknęli się w domach i nie wychodzą na zakupy… Czyżby? Przecież wciąż 
mogą robić zakupy online. Jeśli jednak ograniczają wydatki i (jeszcze) nie kupują, 
to z pewnością śledzą, co dzieje się w sieci. 

Jak można zauważyć, wiele firm obudziło się i już postanowiło przenieść swoje 
działania do Internetu i w ten sposób docierać do swoich klientów i budować 

6. Źródło: https://sparktoro.com/blog/marketing-right-now-is-hard/?fbclid=IwAR1f8bajm4E42vW6kFde0v58sZq9Ol_7JA4GC
myusYoTp515Ruf69mcVvOs
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wizerunek. Przetrwają więc tylko ci, którzy podejmują aktywne działania.

Jeśli w czasie kryzysu wycofasz się i nie będziesz nawiązywać kontaktu, klienci 
zapomną o Twojej firmie. Trzymaj więc rękę na pulsie i wykorzystaj szansę, żeby 
już teraz dogonić, a może nawet przegonić, konkurencję. 

Kryzys minie, a Twoja mocna pozycja pozostanie  

Prognozy są różne. Nikt nie jest w stanie zagwarantować, ile potrwa jeszcze 
ta trudna sytuacja. Jedno jest jednak pewne – jeśli wykorzystasz ten moment 
i właśnie teraz opracujesz plan i zaznaczysz swoją obecność na rynku, to gdy 
kryzys minie, z pewnością Twoja marka będzie żyć w świadomości odbiorcy.  

Plan – jak zbudować 
pozytywny wizerunek  
i utrzymać więź z klientami?

W tym momencie najważniejsze 
to dostosować się do nowych 
realiów – przeanalizuj swoje 
dotychczasowe strategie. 
Pamiętaj jednak, by zadbać o 
spójność przekazu – nie odcinaj 
się od swojej działalności i stylu 
komunikacji, tylko dopasuj 
działania do tego, co się obecnie 
dzieje. 

 Jako przedsiębiorca:

4.2. 

trzymaj rękę na pulsie i bądź cały czas na bieżąco, 

szybko reaguj na zmieniającą się sytuację, 

bądź elastyczny i nie bój się podejmować różnych wyzwań, 

buduj atmosferę wzajemnej pomocy i zrozumienia,

odpowiadaj na nowe potrzeby klientów, 

zachowaj spójność dotychczasowej komunikacji. 
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Jak zbudować pozytywny wizerunek i utrzymać więź z klientami? 

Na samym początku eksperci przewidują, że skupienie użytkowników będzie 
opierało się na szukaniu informacji na temat obecnie dynamicznie zmieniających 
się warunków życia. Branże, które będą na fali, to przede wszystkim branża 
spożywcza (sklepy, dostawa jedzenia na wynos), a także usługi związane z pracą 
zdalną. Co mają wobec tego zrobić firmy z innych branż? 

Wiele z nich wstrzymuje działania marketingowe, ponieważ przedsiębiorcy 
obawiają się wykorzystywania tematu kryzysu do prowadzenia działań 
marketingowych. Nie można jednak pozostać bezczynnym. Kluczem jest tu 
podjęcie właściwych kroków. 

Czy trzeba pisać wprost o wirusie? Nie. Jakie są oczekiwania konsumentów? Jak 
wynika z badania Kantar7 75% z nich oczekuje, że firma nie będzie wykorzystywać 
obecnej sytuacji w celu promowania marki. Większość respondentów oczekuje, 
że komunikacja będzie prowadzona w uspokajającym tonie.

W obecnej sytuacji specjaliści sugerują, że działania marketingowe powinny 
pomagać i odpowiadać na potrzeby klientów. Właściwy przekaz z pewnością 
pomaga odnaleźć się w trudnej sytuacji. 

Możesz pomagać swoim klientom poprzez podsuwanie im praktycznych 
wskazówek. W początkowej fazie użytkownicy poszukują informacji na 
temat podstawowych potrzeb – od sposobów na spędzanie czasu podczas 
kwarantanny, przez metody na wzmocnienie odporności, po wskazówki 
kulinarne. 

6. Źródło: https://www.warc.com/newsandopinion/news/brands-in-a-pandemic-world-insights-from-kantars-covid-19-
barometer/43422

Źródło: Google Trends – wyraźny wzrost zainteresowania frazami: chleb, chlebek bananowy w czasach pandemii

https://trends.google.com/trends/explore?geo=PL&q=jak%20zrobi%C4%87%20chleb
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Źródło: Google Trends – wyraźny wzrost zainteresowania frazami: chleb, chlebek bananowy w czasach pandemii

 
Jeśli Twoja firma jest w branży najbardziej dotkniętej kryzysem, również możesz 
budować swój wizerunek, ale w przemyślany sposób. Nie wykorzystuj sytuacji, 
ale rozpoznaj i zaspokajaj potrzeby. Pomagaj użytkownikom radzić sobie z 
niepewnością, stresem, obawami finansowymi itd.  

Źródło: artykuły poradnikowe pkt.pl

https://trends.google.com/trends/explore?geo=PL&q=chlebek%20bananowy
https://www.pkt.pl/artykuly/jak-zrobi%C4%87-chleb
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Z każdym kolejnym tygodniem życie online będzie stawało się nową 
rzeczywistością większości osób. Internet będzie w centrum uwagi jak jeszcze 
nigdy przedtem. Wciąż będziemy pracować zdalnie. Wciąż klienci będą 
zaspokajać podstawowe potrzeby online… ale będą również kierować swoją 
uwagę na te mniej teraz istotne potrzeby wyższego rzędu. To szansa dla wielu 
branż. 

To oznacza, że z jednej strony wciąż będzie panował kryzys, z drugiej pojawi 
się dużo możliwości. Klienci nie będą przekładać większych zakupów w 
nieskończoność – to właśnie moment, gdy zaczną korzystać z usług i kupować 
produkty, których zakup odkładali w czasie pierwszej fazy pandemii. 

To, do kogo kierujesz swoje usługi, w jaki sposób, dlaczego i jakimi narzędziami 
– to będzie najważniejsze dla rozwoju Twojej firmy. Kluczem pozostanie pomoc 
ludziom we właściwy sposób i we właściwym czasie. Dlatego tak ważne jest 
wykorzystanie możliwości, jakie daje przemyślana promocja w Internecie.  

Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje.   
Sprawdź jak

Niektóre trendy będą nadal się utrzymywać, ale powrócą też „normalne” 
aktywności jak spotkania w restauracji, masowe imprezy czy możliwość 
podróżowania. Jednak normalność nie będzie wyglądała tak samo.

Offline vs online – jak 
przenieść działania do 
Internetu?

Sytuacja wymusiła zmianę stylu 
życia, i to już wiemy. Dom stał się 
centrum naszego funkcjonowania. 
Dla wielu osób to już nie tylko 
miejsce wypoczynku, ale także 
miejsce pracy. Ze względu na 
obostrzenia w domowym zaciszu 
spędzamy cały swój wolny czas. A 
to oznacza, że Twoi klienci szukają 
rozrywki i usług właśnie w sieci. 

Eksperci prognozują, że życie online 
będzie toczyć się jeszcze przez 
jakiś czas, a powrót do „nowej” 
normalności w dużej mierze będzie 

4.3. 

http://www.5starweb.pl/lead/?utm_source=biznesfinder.pl&utm_medium=ebook&utm_campaign=5starweb
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opierał się na wykorzystywaniu nowych technologii, w tym przede wszystkim 
nieograniczonych możliwości, jakie daje Internet. 

 
Jak dotrzeć do klientów?  

Działania offline zmień na działania online!

Oferuj usługi online

Kiedyś na prowadzenie usług online decydowały się tylko niektóre branże oraz 
firmy, które chciały wyprzedzić konkurencję. Dziś po takie rozwiązanie może 
sięgnąć również Twój biznes.

Przykłady:
Prowadzisz szkołę językową? Oferuj e-korepetycje. 

Jesteś adwokatem, księgowym, projektantem wnętrz? Zapewnij porady online.

Pracujesz w siłowni? Jesteś trenerem personalnym? Przygotuj treningi live.

Jesteś kosmetyczką? Przygotuj tutoriale, jak zrobić maseczki DIY.

Porada dla wszystkich: Jeśli jesteś specjalistą w swojej branży – prowadź 
szkolenia, kursy, lekcje, instruktaże online i dziel się swoją wiedzą – w 
ten sposób zbudujesz wizerunek i zyskasz w oczach klientów, którzy poszukują 
odpowiedzi na swoje wątpliwości w tym trudnym czasie. Oferuj lekcje próbne 
za darmo, by zachęcić klientów do rozważenia długofalowej współpracy z Twoją 
firmą. 

Przenieś sprzedaż do Internetu

Prowadzisz sklep stacjonarny, który w obecnej sytuacji trzeba było zamknąć i 
Twoje obroty spadły? Czy może już wcześniej chciałeś stworzyć stronę i e-sklep, 
ale natłok obowiązków sprawiał, że ciągle odkładałeś pomysł na później? Nie 
czekaj z założonymi rękami. Teraz właśnie masz czas na intensywne prace. 
Najwyższa pora stworzyć sklep internetowy i oferować produkty przez Internet. 
W sieci możesz sprzedawać niemal wszystko, nawet te mniej oczywiste produkty:

Przykłady: 

Cukiernia         przesyłanie wypieków na zamówienie.

Kwiaciarnia          zamawianie kwiatów online. 
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Źródło: Facebook – przykład kwiaciarni, która oferuje dostawę kwiatów na terenie miasta 

Rozpoczęcie sprzedaży online mogą wykorzystać również te branże, które 
znalazły się w trudnej sytuacji, ale nie były wcześniej ściśle związane ze 
sprzedażą. Jeśli jesteś fryzjerem lub kosmetyczką, możesz pomyśleć o założeniu 
sklepu internetowego z profesjonalnymi artykułami do pielęgnacji czy stylizacji. 

Przeniesienie sprzedaży do Internetu to szansa dla małych firm, które zatrudniają 
niewielką liczbę pracowników i nie chcą doprowadzić do zwolnień. Zadbaj o 
zmianę obowiązków pracowników – osoby wcześniej pracujące stacjonarnie 
mogą teraz obsługiwać sklep internetowy lub zakładkę z produktami na Twojej 
stronie firmowej.

Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje.   
Sprawdź jak

Sprzedawaj vouchery

Sprzedaż voucherów przez Internet to świetny pomysł, żeby przetrwać kryzys. 
Zakup vouchera przez klienta pozwala na wykorzystanie go w przyszłości. Zyski 
ze sprzedaży pomogą przetrwać tym firmom, które podczas pandemii muszą 
pozostać zamknięte i mają problem z płynnością finansową. 

https://www.facebook.com/nastiflora/posts/2836615789749608?__tn__=-R
http://www.5starweb.pl/lead/?utm_source=biznesfinder.pl&utm_medium=ebook&utm_campaign=5starweb
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Na taki krok mogą zdecydować się, np.:

Branża beauty – vouchery na zabiegi kosmetyczne, fryzjerskie, SPA. 

Branża fotograficzna – vouchery na sesje ślubne, komunijne. 

Branża gastronomiczna – vouchery na kolację w restauracji.

Branża kulturalna i rozrywkowa – vouchery w postaci biletów wstępu. 

Źródło: Facebook, przykład zoo, które oferuje sprzedaż voucherów  

Oferuj usługi na wynos 

Zmień sposób świadczenia usług i wyjdź z ofertą na zewnątrz. Jeśli klienci 
nie mogą odwiedzić Twojej firmy, docieraj do nich dzięki stronie WWW lub 
poprzez akcje informacyjne na mediach społecznościowych i zapewnij im usługi 
(dosłownie) prosto pod drzwi. 

https://www.facebook.com/ZooSafariBorysew/photos/a.264144133630814/3178450292200169/?type=3&theater
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Przykłady:

Restauracje         oferowanie dań na wynos.

Siłownie         wypożyczanie sprzętu do domu. 

Źródło: Facebook, Przykład siłowni, która oferuje wypożyczenie sprzętu do domu  

Informuj, wspieraj 

Postaw na akcje informacyjne. W 
tych trudnych czasach tak ważne 
jest tonowanie nerwowej atmosfery. 
Boimy się o zdrowie swoje i swoich 
bliskich, dlatego warto wspierać 
klientów i uspokajać ich, np.: poprzez 
informowanie na swoich profilach w 
mediach społecznościowych o tym, że 
troszczymy się o naszych pracowników 
i umożliwiamy im efektywną pracę 
zdalną lub szczególnie dbamy o 
przestrzeganie zasad higieny w firmie 
czy sklepie.

Źródło: Facebook, przykład sklepu, który pokazuje, jak dba o zasady 
higieny 

https://www.facebook.com/strengthconditioningperformance/photos/a.1624758471131447/2545496772390941/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sklepy.stokrotka/videos/577643992839061/
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Prowadzisz już biznes online? Dopracuj plan działania

Jeśli już prowadzisz swój biznes online, to czas na zmianę dotychczasowych 
działań i dopracowanie planu strategii. W ten sposób wzmocnisz zaangażowanie 
obecnych klientów i wykorzystasz szansę na pozyskanie nowych. Zwiększ swoją 
dostępność poprzez dodanie nowych kanałów komunikacji. Ułatwisz kontakt, np. 
poprzez dołączenie chatu na stronie WWW. 

Jakie inne działania pozwolą przetrwać?

Rozszerz target 

Dostosuj ofertę do zmieniającej się sytuacji i nowych potrzeb. Wiele firm, które 
działały w danej branży, rozszerza swoją działalności i w obliczu kryzysu zaczyna 
świadczyć usługi albo produkować asortyment, który zyskuje popularność lub 
w ogóle brakuje go na rynku. Oczywiście o swoich działaniach poinformuj na 
stronie firmy i profilach społecznościowych. 

Przykłady: 

4.4. 

Firmy czyszczące tapicerki samochodowe wprowadzają usługę ozonowania.

Firmy odzieżowe, które wcześniej zajmowały się szyciem ubrań, szyją 
maseczki. 
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Zmień branżę

Radykalnym krokiem może być całkowite przebranżowienie lub zmiana zakresu 
działalności przynajmniej na czas pandemii.

Oferuj usługi, które pomogą przetrwać kryzys innym

Jeśli świadczysz usługi dla innych firm, postaraj się przygotować ofertę, 
która pomoże przetrwać kryzys. W szczególności wzmocniła się potrzeba 
bezpieczeństwa u klientów. Wiele osób obawia się o swoją sytuację finansową, 
więc potrzebuje narzędzi do oszczędzania. Inni obawiają się utraty pracy, 
dlatego szukają porad i kursów, które wzmocnią ich kompetencje na rynku.  
Możesz przygotować e-booki z poradami na temat Twojej branży. 

Szczególnie poszukiwane będą firmy szkoleniowe, doradcze, które skupią się na 
pomocy w kryzysie, np. agencje marketingowe dotychczas oferowały rady, jak 
zyskać klientów – obecnie powinny skupić się na tym, jak pomagać firmom, by 
nie straciły klientów – jak nawiązać z nimi więź, zbudować wizerunek i utrzymać 
zainteresowanie ofertą.   

Źródło: Facebook, przykład firmy odzieżowej, która wcześniej zajmowała się szyciem 
ubrań, a teraz  szyje maseczki i prowadzi akcję #maskazamaskę

https://www.facebook.com/swinie.org/photos/a.458925234152992/3168037109908444/?type=3&theater
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Jakie działania pozwolą zmniejszyć koszty?

Negocjuj, współpracuj 

Nie tylko Twoja firma znalazła się w trudnej sytuacji. Wszyscy przedsiębiorcy 
muszą mierzyć się z wyzwaniem, jak odnaleźć się w nowych realiach. Empatia 
może okazać się kluczem do sukcesu, dlatego szczerze przedyskutuj kwestie 
finansowe ze swoimi partnerami i spróbujcie znaleźć wspólne rozwiązanie 
problemów.  

4.5. 

Wykorzystaj szansę na 
oszczędności

Spróbuj spojrzeć bardziej 
optymistycznie. Kryzys może 
być szansą. Eksperci już 
wskazują, że dotychczasowy 
rynek pracownika staje się 
rynkiem pracodawcy. A więc 
jako przedsiębiorca będziesz 
mieć większy wybór, jeśli 
chodzi o podjęcie nowej 
współpracy. Większy wybór, 
to większa konkurencja i 
tańsze oferty. Może to być 
również okazja dla mniejszych 
firm, które oferują tańsze usługi, a wcześniej nie mogły przebić się na rynku.  

Działaj i myśl o przyszłości 

W tym trudnym czasie ciężko myśleć o czymś innym niż to, jak przetrwać, jednak 
nie można siedzieć z założonymi rękami. Jeśli specyfika Twojej pracy nie pozwala 
na wykonywanie obowiązków w czasie ogólnokrajowej kwarantanny, postaraj się 
maksymalnie wykorzystać cenny czas. Poszukaj kursów doszkalających online, 
poszerzaj wiedzę, nie siedź bezczynnie. To także doskonały czas na zadbanie o 
swoją stronę internetową oraz działania SEO... (ale o tym przeczytasz w kolejnej 
części e-booka).
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Marketing w obliczu wyzwań5.

Dotarcie z informacją do konsumentów wymaga zmiany i wykorzystania nowych 
kanałów komunikacji marketingowej. Dotychczasowe sposoby dające wymierne 
efekty są często niemożliwe do wykorzystania z uwagi na ograniczenia kontaktów 
międzyludzkich. Więcej czasu spędzamy w zaciszu domowym w samoizolacji 
wynikającej z obecnej sytuacji. To wpływa na zmiany sposobów zachowania ludzi, 
zarówno w relacjach społecznych, jak i przyzwyczajeniach codziennego życia. 
Nowe trendy znajdują swoje odzwierciedlenie w zmieniającej się rzeczywistości 
rynku reklamowego. 

Jakie działania prowadzą marki w czasie kryzysu i z kogo warto brać 
przykład?

Obecny okres można wykorzystać, by wzmocnić reputację marki w oczach 
obecnych i nowych klientów. Można to osiągnąć poprzez szczególne uwypuklenie 
wartości prospołecznych i działań podejmowanych z troską o bezpieczeństwo 
i wygodę konsumenta. Jak wykorzystały ten czas znane marki? Jakie działania 
podjęły, by jednocześnie pomóc w walce z koronawirusem i zadbać o swoją 
relację z odbiorcami? Zobacz, z kogo warto brać przykład w czasie kryzysu. 

Wartości prospołeczne czyli sprzedaż limitowanych edycji produktów  
i przekazanie części dochodów na walkę z wirusem 

Sposobów na reklamę jest wiele. Obecna sytuacja jest dobrym momentem do 
stworzenia dobrego wizerunku  Twojej firmy poprzez pomoc tym, którzy jej 
najbardziej teraz potrzebują. Polskie i zagraniczne marki w czasie kryzysu 
wprowadzają limitowane edycje produktów i przekazują część swoich 
dochodów na walkę z wirusem.

5.1. 
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Limitowaną edycję koszul z anemonem – kwiatem symbolizującym solidarność i 
ochronę przed złem – wprowadziła Wólczanka. 100 zł z każdej sprzedanej koszuli 
przekaże na zakup sprzętu medycznego. Skarpetki z motywem koronawirusa 
oferuje EM Men’s Accessories. 20% z ich sprzedaży zostanie przeznaczone na 
zakup środków medycznych dla szpitali i przychodni. W Mosquito pojawiły się 
produkty z napisami odnoszącymi się do epidemii i akcji #zostańwdomu. W 
sklepie internetowym marki możemy znaleźć bluzy z napisem Wash Your Hands i 
Stay Crazy Or Go Home.

Marki włączyły się również w akcje charytatywne. 10% dochodów ze sprzedaży 
butów Eva Longoria oferuje eobuwie, które zebrane środki planuje przeznaczyć 
na pomoc Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Zielonej Górze. Z kolei CCC 10 złotych 
z każdej sprzedanej pary butów Lasocki przekaże dla Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego we Wrocławiu. 10% ze sprzedaży produktów 23 i 24 marca 
zaoferowała marka Sotho, która zebrane środki przekaże na ogólnopolską 
zbiórkę na walkę z koronawirusem COVID-19.

Troska o bezpieczeństwo, czyli 
akcja #zostańwdomu w mediach 
społecznościowych

Marketing w dobie kryzysu powinien być nastawiony 
nie tylko na zwiększenie świadomości marki 
czy sprzedaż produktów, ale również wsparcie 
odbiorców i klientów. Dlatego w swoich działaniach 
w mediach społecznościowych marki zachęcają, by 
dołączyć do akcji #zostańwdomu. 

Na swoim Instagramie marka Renee stworzyła akcję 
#homeofficeoutfit, w której zachęca odbiorców 
do dzielenia się zdjęciami domowych stylizacji.  
Najlepsze zdjęcia publikuje na swoim profilu. Zdjęcia 
najlepszych domowych stylizacji publikuje na swoim 
kanale także eobuwie. Akcja została opatrzona 
hasztagiem #zostańwdomuzeobuwie. Do akcji 
dołączyła również marka Modivo, która na swoim 
Insta Stories razem z Klaudią Halejcio prezentowała 
idealne stylizacje do chodzenia po domu. 

Źródło: www.wolczanka.pl

Źródło: Instagram

https://www.wolczanka.pl/
https://www.instagram.com/explore/tags/homeofficeoutfit/
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Firma CCC również na swoim Insta Stories prowadzi akcję #hometimesstories, 
podczas którego relacjonowała trening na żywo z Agatycze. W akcję włączył się 
też Jakob Kosel, który podczas relacji na profilu marki razem ze swoją mamą 
pokazywał, dlaczego warto decydować się na zakupy online i prezentował 
aplikację mobilną CCC. Z kolei Laurella zachęca na swoim profilu do wrzucania 
śmiesznych filmików nagranych w aplikacji TikTok w ubraniach marki. Dzięki 
temu chce zarażać swoich odbiorców pozytywnych nastawieniem w tym trudnym 
okresie. 

Produkcja środków ochronnych

Trudny okres, który przechodzą obecnie wszystkie marki, to dobry moment, 
by pokazać ludzką twarz firmy. W jaki sposób? Na przykład szyjąc maseczki 
ochronne, których brakuje w szpitalach. Produkcję maseczek uruchomiła 
szwalnia firmy Recman. Również Answear.com razem z marką Medicine Everyday 
Therapy planują uszyć i przekazać do szpitali w Krakowie 20 tys. jednorazowych 
maseczek. Inicjatywą wykazała się też firma odzieżowa Lazar z Rybnika, która 
wyprodukowała maseczki i nieodpłatnie przekazała część z nich miejskim 
instytucjom.

Firmy, które dotąd zajmowały się produkcją perfum czy kosmetyków, planują 
wyprodukowanie żeli antybakteryjnych. W pomoc zaangażowały się zarówno 
małe firmy, jak i wielkie koncerny. Koncern LVMH, zrzeszający takie marki, jak 
Louis Vuitton czy Dior, planuje produkcję żeli antybakteryjnych niezbędnych 
do walki z wirusem. Planuje je przekazać  władzom Francji, a także Assistance 
Publique-Hôpitaux de Paris, czyli największemu systemowi szpitali w Europie. 
Żele antybakteryjne do swojej oferty wprowadziła polska marka Ziaja. Możliwości 
wytwórcze w segmencie kosmetyków do rąk zwiększa też Bielenda.

Źródło: Instagram

https://www.instagram.com/p/B-wZYCPAiK3/
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Rabaty na odzież domową, dresy i piżamy, darmowa wysyłka w 
sklepie online

Wiele firm znajduje również nowe zastosowania dla swoich produktów w 
obecnej sytuacji. Marki szybko zauważyły, że akcja #stayhome czy polska 
wersja #zostańwdomu wiążą się z większym popytem na odzież domową. 
W internetowych sklepach odzieżowych pojawiły się w marcu promocje na 
dresy, piżamy i kapcie, w których konsumenci chętniej będą spędzać domową 
kwarantannę.

Rabat -25% na komplety dresowe z nowej kolekcji oferuje między innymi polska 
marka Stone Skirts. Na początku marca promocja -50% na drugi produkt pojawiła 
się w sklepie Mosquito. Na swoim profilu społecznościowym na Instagramie 
firma zachęcała w tym czasie swoich odbiorców do zakupu kompletów 
dresowych ze zniżką. Sklep oferuje również darmową dostawę na wszystkie 
dresy. 

Specjalne kategorie pojawiły się na stronach sklepów z sieci Inditex. W zakładce 
Homewear czy Comfy znajdziemy spodnie i spodenki dresowe, bluzy sportowe a 
także basicowe t-shirty.

Sklepy internetowe oferują również darmową wysyłkę do Paczkomatów, tym 
samym zachęcając swoich odbiorców do bezpiecznych zakupów. Taką opcję 
wprowadziły u siebie takie firmy, jak m.in. Empik, Drogeria Natura czy Mydlarnia 
Cztery Szpaki.

Marketing w czasie kryzysu. 

Marketing jest bardzo ważnym 
elementem prowadzenia 
biznesu. Dobrze prowadzony 
może pomagać utrzymać się i 
przetrwać czas bessy. Nie zawsze 
za skutecznym marketingiem 
muszą iść działania z dużym 
budżetem. Dysponując nawet 
ograniczonymi środkami można 
prowadzić działania promocyjne. 

Zintegrowany marketing 
internetowy  

5.2. 

W prostych słowach zintegrowany marketing internetowy można określić jako 
zestaw podstawowych działań w Internecie zapewniających obecność i dobry 
wizerunek firmy w sieci oraz pozyskiwanie kontaktów do potencjalnych klientów. 

https://multibox.csgroup.pl/?utm_source=biznesfinder.pl&utm_medium=ebook&utm_campaign=multibox
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Działania w Internecie muszą być spójnym, kompleksowym procesem i 
wykorzystywać aktualnie dostępne możliwości w komunikacji internetowej – 
stronę firmową, wyszukiwarki i katalogi firm, Social Media, artykuły tematyczne, 
blogi, filmy i pokazy zdjęć, mailingi itp.  

Marketing w Internecie można robić samemu – ale można też powierzyć go 
fachowcom. Oszczędza się wówczas czas i pieniądze na zdobywanie wiedzy. 
Zyskane środki można zainwestować w budowanie dobrego wizerunku, działania 
podnoszące widoczność firmy w Internecie oraz pozyskiwanie wartościowego 
ruchu na stronę firmową.   

Czy dobry marketing w czasach pandemii jest możliwy? Jak najbardziej! A co 
najważniejsze – może być dla wielu firm szansą promocji i nowych możliwości. 
Jeśli masz nawet niewielkie zasoby finansowe i możesz je przeznaczyć na 
inwestycję, zrób to! Dzięki temu, gdy kryzys się skończy, będziesz o krok przed 
konkurencją. 

Podpowiadamy, jakie działania marketingowe mogą być kluczem do sukcesu.

Działania marketingowe, na które warto się teraz zdecydować

Faktem jest, że wiele firm na rynku boryka się ze spadkiem wartości 
sprzedaży. Niektóre – zwłaszcza w sektorze obsługi konsumentów B2C (np. 
restauracje, pensjonaty, fryzjerzy, kosmetyczki) czasowo musiały zamknąć 
swoje stacjonarne lokale dla odwiedzających. Na jakie działania warto więc się 
zdecydować? 

Przenieś aktywność do Social Media – bądź w kontakcie online 

W czasie kryzysu bardzo ważny jest stały kontakt i budowanie relacji 
z odbiorcami. Klienci muszą wiedzieć, jak firma funkcjonuje w trakcie 
epidemii – czy jest zamknięta, czy ma opóźnienia? Zainwestuj swoje środki w 

5.2.1.
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odpowiednie dopasowanie treści do obecnych realiów i nowe formy kontaktu z 
odbiorcami. Nagraj film, w którym pokażesz zastosowanie Twoich produktów, 
zorganizuj konkurs z nagrodami, zacznij promować swoje posty na Facebooku, 
dopracuj grafiki, by treści częściej były udostępniane. 

Zainspiruj klientów do działania poprzez Content Marketing

Jeśli dotychczas raczej nie bazowałeś na marketingu internetowym, warto teraz 
spróbować go wdrożyć. Nawet jeśli w obecnej sytuacji nie da Ci on efektów 
sprzedażowych, będziesz mógł promować swoją markę i  zadbać o jej pozytywny 
wizerunek, a to może Ci przynieść lepsze zyski w przyszłości. W końcu epidemia 
też się kiedyś skończy.

Obecny kryzys to dobry czas, by postawić na Content Marketing. Dzięki publikacji 
wartościowych treści Twoja firma będzie mogła zbudować pozycję eksperta, a 
zainteresowani danym temat internauci znajdą odpowiedź na swoje pytania, 
jednocześnie dowiadując się o jej istnieniu. Content Marketing to świetne 
narzędzie do budowania solidnej i dobrze zorientowanej w swojej dziedzinie 
marki.

Jakie treści tworzyć? Pomyśl o serii przydatnych poradników. Możesz stworzyć 
listę najlepszych gier planszowych, książek na długie wieczory czy gier 
komputerowych, które pomogą w edukacji najmłodszych. Monitoruj frazy, 
które są obecnie najczęściej wyszukiwane i postaraj się na nich opierać 
swoje treści. Materiały publikuj na firmowej stronie WWW i w Social Mediach, 
gdzie internauci będą mogli się nimi dzielić między sobą.

Pamiętaj jednak, aby nie wykorzystywać epidemii do nachalnego reklamowania. 
Umieszczanie w każdym artykule słów „koronawirus” czy „epidemia” może 
zostać źle odebrane. Łatwo również o wpadkę, ponieważ w sieci pojawia się 
wiele fake newsów i nie wiadomo, skąd czerpać wartościowe informacje. Jeśli nie 
działasz w branży zdrowotnej, postaw raczej na pozytywne treści, które pomogą 
Twoim odbiorcom w obecnej sytuacji.  Firmy, które podchodzą do tematu w 
sposób jasny, komunikatywny i lekki, są lepiej odbierane, niż te, które sieją 
dodatkowy zamęt i panikę.

Bądź widoczny na lokalnym rynku – wykorzystaj Google Moja Firma 
oraz katalogi firm 

W dobie kryzysu i związanej z tym dużej walce konkurencyjnej na lokalnym rynku 
szczególnie dbać należy o świadomość marki i jej widoczność w Internecie. 

Podstawową obecność firmy w Internecie można już osiągnąć, wykorzystując 
bezpłatne możliwości, jakie oferuje Google Moja Firma oraz wiodące katalogi 
firm, np.: panoramafirm.pl, pkt.pl, biznesfinder.pl. Nazwa firmy, dane 
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kontaktowe, adres WWW, lokalizacja,  godziny otwarcia – to fundament 
obecności w sieci, umożliwiający nawiązanie bezpośredniego kontaktu z 
klientem. 

Google Moja Firma jest bezpłatnym narzędziem, które umożliwia przygotowanie i 
wyświetlanie wizytówki firmy w wyszukiwarce Google oraz mapach w momencie, 
gdy użytkownik poszukuje tej firmy na lokalnym rynku. Google podaje, że firmy 
posiadające zweryfikowaną wizytówkę, są dwa razy częściej uznawane 
przez użytkowników za godne zaufania! Pozytywny wizerunek wiąże się z 
lepszym odbiorem firmy przez otoczenie, a im lepiej ludzie będą o niej myśleć, 
tym chętniej zdecydują się na zakup jej usług i produktów. Aktywne prowadzenie 
konta pozwala zbudować grono zaufanych odbiorców, którzy mogą wystawiać 
oceny i dodawać opinie, jeśli skorzystali z usług Twojej firmy.

Pierwszy krok, czyli założenie wizytówki w Google Moja Firma koniecznie trzeba 
wykonać, aby zaznaczyć swoją obecność na lokalnym rynku. Samo założenie to 
jednak za mało, aby być nie tyle obecnym, co widocznym. Konieczna jest ciągła 
aktualizacja oraz regularne umieszczanie angażujących treści (postów). Można 
to robić samemu, zwłaszcza teraz, gdy dysponuje się czasem, niemniej warto 
powierzyć opiekę i prowadzenie firmom specjalizującym się w marketingu 
internetowym. Konieczna jest ciągłość i spójność komunikacyjna – profil musi żyć. 
Aktualizacje są istotne zarówno dla użytkownika, jak i dla Google. 

Katalogi firm to miejsca, w których firmy mają możliwość bezpłatnego 
zamieszczenia podstawowych danych teleadresowych i informacyjnych. Dlaczego 
warto założyć wizytówkę właśnie teraz? 

Dzięki takiemu działaniu przede wszystkim buduje się świadomość marki na 
lokalnym rynku. Im w większej liczbie miejsc zaznaczy się swoją obecność, tym 
większa szansa, że informacja o firmie trafi do większego grona odbiorców. 
Większy zasięg to większa szansa na pozyskanie nowych klientów i większa 
sprzedaż produktów i usług. 

Dzięki obecności w katalogu możliwe jest również budowanie i utrzymywanie 
dobrego wizerunku firmy – zwłaszcza dzięki opiniom i artykułom. Warto w tym 
celu wykorzystać płatne opcje, jakie oferują katalogi w zakresie optymalnie 
dopasowanym do potrzeb firmy. Pakiety rozszerzone umożliwiają opracowanie 
prezentacji oferty wzbogaconej galerią i multimedialnymi pokazami zdjęć. Opcje 
prezentacji z Marketplace stanowią dodatkową platformę dystrybucji produktów 
i usług, zarówno dla właścicieli e-sklepów, jak i sklepów stacjonarnych oraz 
producentów i usługodawców.  

https://www.bizneslokalnie.csgroup.pl/?utm_source=biznesfinder.pl&utm_medium=artykul&utm_campaign=gmb
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Audyt strony WWW – zadbaj o pozycję strony firmowej 

Jeśli wcześniej strona internetowa była tylko dodatkiem do biznesu, a 
większość zamówień zdobywana była kanałami offline – to teraz jest czas na 
jej optymalizację i przeniesienie biznesu offline do online – czyli tam, gdzie są 
potencjalni klienci spędzający czas w kwarantannie. 

Zapewne do tej pory wiele firm nie miało czasu, aby dokładnie przeanalizować 
działanie i pozycję strony WWW w wyszukiwarce Google. Można to zrobić teraz, 
wykonując darmowy audyt i zyskując w ten sposób wiedzę:

Jaki jest stan techniczny witryny WWW?

Jak wyszukiwarka widzi stronę WWW?

Co należy poprawić, by zmienić pozycję w Google?

Jaki jest potencjał treści z uwagi na łatwość wyszukiwania? 

Jaki jest sposób zastosowania fraz kluczowych? 

Już darmowy audyt wykaże istotne słabości witryny i wskaże drogę do jej 
zoptymalizowania. Samo pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach to proces 
długofalowy, który wymaga czasu. Wykonanie audytu witryny to pierwszy krok. 
Analiza konkurencji, przygotowanie planu optymalizacji, stworzenie nowych 
unikalnych treści  to kolejne kroki na ścieżce SEO. Teraz może być czas, aby temu 
procesowi przyjrzeć się wnikliwie. Obecność firmy w wyszukiwarce nie tylko 
zwiększa jej widoczność w sieci, ale również buduje zaufanie do marki. Warto 
znaleźć teraz specjalistę, który wprowadzi odpowiednie zmiany w witrynie, które 
zaprocentują w przyszłości i będzie można się cieszyć pierwszymi efektami tych 
działań po kilku miesiącach.

 
Nowa strona internetowa, która sprzedaje 

W obecnym czasie, gdy kontakty biznesowe przeniosły się do świata online, wiele 
firm uświadamia sobie, że firmowa witryna nie jest nowoczesna, a przez to nie 
przyciąga klientów. Teraz jest więc odpowiednia pora, by zająć się tym tematem 
i wprowadzić odpowiednie zmiany, adaptując stronę do wymogów chwili i 
zmieniających się pod wpływem rozwoju i następstwa sytuacji epidemiologicznej 
postaw i zachowań konsumentów. 

Wykonaj darmowy audyt strony  
i popraw jej widoczność w wyszukiwarce.  

Wykonaj teraz

https://seoaudyt.csgroup.pl/?utm_source=biznesfinder.pl&utm_medium=ebook&utm_campaign=seo%20audyt
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Strona WWW to prawdopodobnie pierwsze miejsce, w którym odbiorcy 
będą szukać informacji o firmie. Dysponując większym zasobem wolnego 
czasu warto zdecydować się na kontakt z agencją, która doradzi, jak strona 
może generować największy ruch. Ten okres to również dobry moment na 
dokładniejsze przyjrzenie się analityce serwisu, aby lepiej sprofilować klienta i 
poznać jego zachowania.

Dlaczego warto teraz postawić na marketing internetowy?

Czas ogólnonarodowej kwarantanny to okres, w którym większość działań 
przenosi się do Internetu. To już wiemy.  Wielu klientów, którzy do tej pory 
raczej stronili od usług online – teraz zmienia swoje przyzwyczajenia. 
Więcej czasu spędza na Facebooku, robi zakupy przez Internet, zamawia 
jedzenie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nawyki nabyte w obecnym 
czasie zostaną z nimi także wtedy, gdy sytuacja wróci do normalnego stanu. 

Kryzys sprawił również, że wiele agencji marketingowych i freelancerów 
przechodzi poważne zmiany w portfolio klientów. To oznacza, że mogą być oni 
bardziej  elastyczni w zakresie oferty oraz czasu realizacji usługi.  Zbudowanie 
strony internetowej czy pozycjonowanie relatywnie nie są tanie, ani tym 
bardziej szybkie. 

5.2.2.

Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje.   
Sprawdź jak

http://www.5starweb.pl/lead/?utm_source=biznesfinder.pl&utm_medium=ebook&utm_campaign=5starweb
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Jeśli więc podejmiesz decyzję i rozpoczniesz budowanie widoczności firmy w sieci, 
by podążać za kształtującymi się obecnie trendami konsumenckimi, to warto 
się dobrze rozejrzeć na rynku reklamowym, ponieważ to właśnie teraz można 
znaleźć bardzo atrakcyjne oferty. 

Wreszcie ostatni, ale niemniej ważny argument przemawiający za tym, że warto 
postawić na marketing online. Działania podjęte w obecnej chwili mogą 
pozwolić na szybki powrót do gry, kiedy kryzys się skończy. Teraz jest szansa, 
by wzmocnić marketing firmy i wyprzedzić konkurencję, która być może boi się 
podjęcia zdecydowanych kroków.  

Co warto zrobić, by po zakończeniu kryzysu być po zwycięskiej 
stronie?

Zastanów się, jaką potrzebę zaspokaja Twoja firma? Jakie problemy pomaga 
rozwiązać? Potrzeby i problemy, na które odpowiada Twoja marka się nie 
zmieniły, ale już sposób i droga ich rozwiązania – tak!

Jak zmieniły się nawyki Twoich odbiorców? Gdzie w tym momencie spędza 
czas Twoja grupa docelowa? Jak się zachowuje? Weź to pod uwagę, planując 
działania marketingowe w trakcie panującej epidemii i tuż po jej ustaniu.

Jak możesz obecnie być bliżej Twoich odbiorców? Co możesz im oferować 
w obecnej sytuacji? Być może są to kursy online? Konkursy w Social Media? 
Maseczki dołączone do każdego zamówienia?

Wdrażaj nowe koncepcje marketingowe. Obecna sytuacja zmienia się z dnia 
na dzień, dlatego zrezygnuj z długotrwałych testów i od razu sprawdź w 
praktyce, jak działają.

Jeśli wdrożyłeś nową taktykę i widzisz, że zaczyna działać, stwórz strategię 
marketingową, która utrwali Twoją przewagę nad konkurencją, dzięki czemu 
po zakończeniu epidemii będziesz krok przed nią.
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Pamiętaj – działania podjęte w tej chwili mogą pozwolić firmie na powrót 
do pełnej wydajności i dobrej kondycji finansowej w bardzo szybki sposób 
i z dużym umocnieniem pozycji. Czas epidemii to czas, w  którym w Internecie 
składają zamówienia nawet użytkownicy, którzy nie robili tego do tej pory. Część 
z nich po kryzysie z pewnością pozostanie przy takiej wygodnej i sprawdzonej 
formie zakupów. Dlatego inwestycja w takie działania, jak SEO czy wspomniane 
wcześniej Social Media, Content Marketing, katalogi firm mogą okazać się dla 
Ciebie strzałem w dziesiątkę.
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Restrukturyzacja czy zawieszenie 
działalności – sprawdź, jakie masz 
możliwości

6.

Rzesza przedsiębiorców na całym świecie przeżywa obecnie wyjątkowo 
trudny okres. Nie wszystkie firmy przetrwają gospodarcze tąpnięcie 
spowodowane pandemią. W związku z tym w głowach wielu biznesmenów 
pojawia się masa pytań, które można zatytułować jednym zdaniem: jak 
wyjść cało z tego kryzysu? 

W tej niewątpliwie skomplikowanej sytuacji najwyraźniej klarują się dwie drogi.
Pierwsza z nich polega na wprowadzeniu radykalnych zmian w działaniu 
przedsiębiorstwa, a imię jej: RESTRUKTURYZACJA.

Druga to: ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI.

Obie opcje kryzysowe wiążą się z podjęciem odpowiednich kroków. 
Warto wiedzieć, jak je wykonać i na co zwrócić szczególną uwagę. Poniżej 
przedstawiamy, co Cię czeka, jeśli wybierzesz jedną z wymienionych dróg.  
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Droga pierwsza. Restrukturyzacja, czyli jak uniknąć upadłości

Według internetowego słownika PWN restrukturyzacja to „zmiana struktury 
gospodarczej kraju lub przedsiębiorstwa mająca zwiększyć ich wydajność lub 
funkcjonalność”. Czyli upraszczając, w tym konkretnym przypadku wprowadzone 
zmiany, mają uchronić Twoją firmę przed upadłością.

Cały proces restrukturyzacji regulowany jest przez ustawę z 15 maja 2015 roku 
o prawie restrukturyzacyjnym i dotyczy dłużników, którzy nie są wypłacalni lub 
ich sytuacja wskazuje, że nie będą wypłacalni w najbliższej przyszłości.

Warto zdecydować się na restrukturyzację, w momencie, w którym zdasz sobie 
sprawę, że dalsze prowadzenie działalności nie jest możliwe bez wsparcia.

Skupiając się na szczegółach, sama restrukturyzacja polega przede wszystkim 
na zmianach w spłatach zadłużeń (np. wprowadzeniu płatności ratalnych, 
zmniejszeniu stawki) oraz ochronie umów (np. najmu). 

Warto dodać, że w toku procesu restrukturyzacyjnego chronione są jego 
obie strony, czyli dłużnik i wierzyciel. Nie ma możliwości, żeby w obliczu 
restrukturyzacji wierzyciel został w jakikolwiek sposób pokrzywdzony. 

Aby ubiegać się o rozpoczęcie procesu restrukturyzacji, dłużnik powinien 
złożyć wniosek do sądu. Należy pamiętać jednak, że samo złożenie takiego 
wniosku nie pozbawia dłużnika odpowiedzialności. 

Formy postępowania restrukturyzacyjnego

W zależności od specyfiki sytuacji, w jakiej znajduje się dany dłużnik, masz do 
wyboru jedną z czterech form postępowania restrukturyzacyjnego. Zostały one 
ułożone od najmniej do najbardziej sformalizowanej.

6.1. 
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1. Postępowanie o zatwierdzenie układu

Najprostsze pod względem formalnym rozwiązanie polegające na wystosowaniu 
przez dłużnika propozycji, którą rozpatrują wierzyciele. Następnie układ 
musi zostać zaakceptowany przez sąd. Specjaliści zalecają to rozwiązanie 
przedsiębiorcom, których sytuacja finansowa jest w miarę stabilna lub tym, 
którzy dopiero w najbliższej przyszłości spodziewają się problemów finansowych.

Uwaga: Postępowanie o zatwierdzeniu układu może zostać wprowadzone, 
wówczas gdy całość wierzytelności spornych nie przekracza 15 proc. wszystkich 
wierzytelności.
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2. Przyspieszone postępowanie układowe

W przypadku przyspieszonego postępowania układowego kwestie formalne są 
bardziej restrykcyjne, ponieważ dłużnik nie ma możliwości wyboru nadzorcy 
sądowego (wyznacza go sąd). Ważną informacją dla przedsiębiorców jest fakt, 
że w momencie otwarcia postępowania wszelkie prowadzone przez wierzycieli 
egzekucje zostają zawieszone. Poza tym otwarte postępowanie uniemożliwia 
wypowiedzenie najmu, dzierżawy, umów kredytu, leasingu czy umów rachunku 
bankowego.

3. Postępowanie układowe 

Jeśli suma wierzytelności spornych przekracza 15 proc. wszystkich wierzytelności, 
należy rozpocząć postępowanie układowe, które jest bardziej czasochłonne i 
bardziej sformalizowane od wyżej wymienionych. W tym przypadku jeszcze przed 
rozpoczęciem postępowania, sąd ma możliwość zabezpieczyć majątek dłużnika. 
Należy się liczyć z tym, że samo rozpatrywanie wniosku może potrwać nawet 6 
tygodni.

4. Postępowanie sanacyjne

Ostatnim z możliwych rozwiązań jest postępowanie sanacyjne, które 
charakteryzuje się przede wszystkim solidniejszą ochroną przed wszelkimi 
egzekucjami (nawet przed egzekucją długów zabezpieczonych hipoteką). W tym 
przypadku prawo pracy stosuje się podobnie jak podczas ogłoszenia upadłości, 
czyli np. skraca się okres wypowiedzenia umów pracownikom czy dopuszcza się 
wypowiadanie umów pracownikom chronionym. 

Droga druga. Zawieszenie 
działalności

Decyzja o zawieszeniu działalności 
firmy nie należy do najłatwiejszych. 
Jednak jeśli już dotarłeś do 
momentu, w którym jest to 
konieczne, wypada zapoznać 
się z aspektami prawnymi tego 
rozwiązania. 

Działalność gospodarczą 
formalnie należy zawiesić w 
CEIDG, podobnie jak spółkę 
cywilną, z tą różnicą, że wspólnik 

6.2. 
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spółki cywilnej ma obowiązek poinformować o tym również GUS. Spółki 
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, wyrejestrowują spółkę w KRS.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, która została 
zarejestrowana w CEIDG oraz wspólnicy spółek cywilnych (również 
zarejestrowani w CEIDG)  zgodnie z przepisami prawa mogą zawiesić działalność 
na czas nieokreślony, ale nie mniejszy niż 30 dni. Spółka, która została 
zarejestrowana w KRS może zawiesić swoją działalność maksymalnie na 2 lata.

Warto pamiętać, że osoby, które zawiesiły działalność, a w tym samym czasie 
zajmują się wychowywaniem dziecka, mogą liczyć na finansowanie składek nawet 
przez 3 lata.

Zalety i wady zawieszenia działalności

Do głównych zalet zawieszenia działalności zalicza się przede wszystkim brak 
obowiązku płacenia składek ZUS, które w tej sytuacji są dobrowolne oraz 
brak konieczności wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli w czasie 
zawieszenia działalności nie prowadzisz transakcji opodatkowanych VAT, 
wówczas zostajesz zwolniony także ze składania deklaracji podatkowych. 

Podstawową wadą zawieszenia działalności jest oczywiście brak możliwości 
czerpania dochodów z dotychczasowego źródła. Do wyjątków należą umowy 
zawarte przed zawieszeniem działalności, z których nadal można otrzymywać 
wpływy.

Do mniej oczywistych minusów zawieszenia działalności bez wątpienia należy 
zaliczyć: wciąż (mimo zawieszenia) naliczany czas „Małego ZUS-u” oraz fakt, że 
okres zawieszenia nie wlicza się do lat pracy, które w przyszłości uprawniają do 
otrzymywania emerytury. 
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Zobowiązania, 
podatki a wsparcie 
Państwa.  
Na jaką pomoc 
mogą liczyć 
przedsiębiorcy?

7.

Przyjęta przez sejm specustawa 
nazywana Tarczą Antykryzysową ma 
na celu wspomóc przedsiębiorców 
w tym wyjątkowo trudnym dla nich 
okresie. Zmiany wprowadzone przez 
rząd przewidują przede wszystkim 
utrzymanie płynności finansowej 
firm, jak również ochronę umów pracowników. Wszystko po to, aby gospodarka 
przeszła jak najłagodniej tę niespodziewaną próbę. 

Tarcza Antykryzysowa

Na co możesz liczyć jako przedsiębiorca?

Rząd planuje przeznaczyć na działania związane z Tarczą Antykryzysową ok. 10% 
PKB. Na liście działań wspierających przedsiębiorców można znaleźć m.in. takie 
rozwiązania jak:

7.1. 

Trzymiesięczne zwolnienie ze 
składek ZUS, w których skład wchodzą: 
składki na ubezpieczenie społeczne, 
Fundusz Pracy, ubezpieczenie 
zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, Fundusz 
Emerytur Pomostowych, Fundusz 
Solidarnościowy. Wszystkie powyższe 
dotyczą mikrofirm do 9 pracowników 
oraz osób samozatrudnionych. Aby 
ubiegać się o tego typu zwolnienie z 
płatności, musisz złożyć wniosek w ZUS 
w formie tradycyjnej lub elektronicznej.



58

Firma w obliczu wyzwań – Jak przekuć obecne trudności w przyszłe możliwości?

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i uelastycznienie czasu 
pracy, tj. skrócenie dobowego czasu nieprzerwanego odpoczynku. Dotyczy 
firm w trudnej sytuacji finansowej, które od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 
poprzedzającego złożenie wniosku do Starosty w ciągu dwóch kolejnych miesięcy 
zanotowały spadek obrotów o co najmniej 30%. Wysokość wsparcia zależy 
od wysokości spadku obrotu. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest prowadzenie 
działalności przez okres otrzymywania dofinansowania, czyli przez min. 3 
miesiące. 

Jednorazowa pożyczka ze środków Funduszu Pracy dotyczy mikrofirm, które 
prowadziły działalność przed 1 marca 2020 roku. Pożyczka wynosi 5000 zł, a 
okres jej spłaty nie powinien przekroczyć 12 miesięcy. Aby uzyskać tego typu 
wsparcie, musisz złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy. 

Poza tym jako przedsiębiorca możesz ubiegać się o:

Możliwość korzystnego rozliczenia strat (dotyczy firm, których przychód z 
działalności pozarolniczej spadł o minimum 50% względem 2019 roku).

Obniżenie o 90% czynszów za lokale w galeriach handlowych.

Zniesienie opłaty prolongacyjnej dla urzędu skarbowego i ZUS. Aby uzyskać 
odroczenie, należy złożyć wniosek w okresie obowiązywania stanu zagrożenie 
epidemiologicznego albo stanu pandemii. 

Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych. 

Zwolnienie z naliczania kar za opóźnienia w przetargach spowodowane 
pandemią. 

Możliwość skorzystania z funduszy BKG, PFR i KUKE.  

Możliwość odliczenia od dochodu darowizn przekazanych na walkę z 
COVID-19 (dotyczy darowizn przekazywanych od 1 stycznia 2020 do 30 
września 2020). 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

dofinansowania wynagrodzeń 

zwolnienia ze składek ZUS 

korzystne rozliczenia strat 

fundusze, obniżenie czynszów
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Czy mojej firmie należy się ta forma wsparcia? 

Poniżej przedstawiamy ogólne informacje na temat poszczególnych form 
wsparcia, które zostały zawarte w Tarczy Antykryzysowej. Warto podkreślić, 
że wymienione dofinansowania, pożyczki i świadczenia nie mogą się na siebie 
nakładać. 

Forma wsparcia Małe firmy do 9 pracowników Samozatrudnieni 

Trzymiesięczne zwolnienie 
ze składek ZUS  
(wniosek do ZUS)

Tak. Tak, ale tylko wtedy, gdy 
przychód w poprzednim 
miesiącu nie przekroczył 15681 
zł. 

Świadczenie postojowe 1300 
zł dla osób rozliczających się 
na zasadzie karty podatkowej  
(wniosek do ZUS)

Nie. Tak.

Świadczenie postojowe 
2080 zł
(wniosek do ZUS)

Nie. Tak, ale tylko wtedy, 
gdy dochód w miesiącu 
poprzednim (od złożenia 
wniosku) był niższy o 15% niż w 
miesiącu poprzednim. 

Pożyczka 5000 zł (wniosek 
do PUP)

Tak, ale tylko wtedy, gdy firma nie zwolni 
pracowników przez 3 miesiące. 

Nie.

Dofinansowanie z urzędu 
pracy za spadek obrotu
(wniosek do PUP)

Nie. Tak. Wysokość dofinansowania 
zależy od procentowego 
spadku obrotu w ciągu 2 
miesięcy 2020 r. względem 
tych samych miesięcy 2019 r.  
 
30-50% - dofinansowanie 1300 
zł
50-80% - dofinansowanie 1820 
zł
>80% - dofinansowanie 2340 zł
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Forma wsparcia Firmy do 249 pracowników Samozatrudnieni 

Dofinansowanie 
wypłacane przez 3 
miesiące z urzędu pracy w 
wysokości od 1300 zł do 
2340 zł oraz składki ZUS 
pracodawcy na osobę  
(wniosek do PUP)

Tak. Wysokość dofinansowania zależy od 
procentowego spadku obrotu w ciągu 2 
miesięcy 2020 r. względem tych samych 
miesięcy 2019 r.

30-50% - dofinansowanie 50% wynagrodzenia 
oraz składki ZUS pracodawcy nie większe niż 
1300 zł na pracownika
50-80% - dofinansowanie 50% wynagrodzenia 
oraz składki ZUS pracodawcy nie większe niż 
1820 zł na pracownika
>80% - dofinansowanie 50% wynagrodzenia 
oraz składki ZUS pracodawcy nie większe niż 
2340 zł na pracownika.

Poza tym firma musi spełniać takie warunki 
jak:
- niezaleganie ze składkami ZUS i US
- utrzymanie zatrudnienia przez okres 
otrzymywania dofinansowania
- brak zwiastunów upadłości

Nie.

Dopłata do pracownika 
wysłanego na przestój 
(obniżenie wynagrodzenia 
do najniższej krajowej, w 
zamian dofinansowanie 
1300 zł oraz składka ZUS 
pracodawcy (wniosek do 
WUP)

Tak, ale tylko wtedy, gdy firma zanotowała 
spadek obrotu o co najmniej 15% w ciągu 
2 miesięcy 2020 r. względem tych samych 
miesięcy 2019 r. lub spadek obrotu o 20% 
względem poprzedniego miesiąca. 

Poza tym firma musi spełniać takie warunki 
jak:
- brak zwiastunów upadłości 
- niezaleganie ze składkami ZUS i US 
(wyjątkiem są sytuacje wcześniej uzgodnione)

Nie.

Dopłata do pracownika z 
obniżonym etatem (max 
80% dotychczasowego 
etatu) z powodu przestoju 
ekonomicznego. 
Dofinansowanie w wysokości 
50% pensji oraz składki 
społeczne, jednak nie więcej 
niż 2452 zł  
(wniosek do WUP)

Tak, ale tylko wtedy, gdy:
firma zanotowała spadek obrotu o co najmniej 15% 
w ciągu 2 miesięcy 2020 r. względem tych samych 
miesięcy 2019 r. lub spadek obrotu o 20% względem 
poprzedniego miesiąca. 

Poza tym firma musi spełniać takie warunki jak:
- brak zwiastunów upadłości 
- niezaleganie ze składkami ZUS i US (wyjątkiem są 
sytuacje wcześniej uzgodnione)

Nie.
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Przewidywane zmiany w zobowiązaniach przedsiębiorców 

Tarcza Antykryzysowa zawiera również zmiany w realizacji niektórych 
zobowiązań. Do najważniejszych z nich zalicza się przede wszystkim.

Tarcza antykryzysowa. Na co mogą liczyć pracownicy?

Specustawa w tym trudnym okresie na rynku pracy przewiduje również wsparcie 
dla pracowników. 

Na pomoc mogą liczyć przede wszystkim osoby zatrudnione na umowę zlecenia, 
umowę o dzieło oraz pracownicy samozatrudnieni. Rząd zaproponował 
miesięczne świadczenia w  wysokości ok. 80% minimalnego wynagrodzenia, czyli 
nieoskładkowane i nieopodatkowane 2080 zł. Jeśli zleceniobiorca zarabiał mniej 
niż 1300 zł, wówczas jego świadczenie postojowe wyniesie sumę wynagrodzeń z 
tytułu umów cywilnoprawnych. Osoby samozatrudnione, które rozliczają się na 
zasadzie karty podatkowej, mogą liczyć na świadczenie w wysokości 1300 zł, czyli 
50% minimalnego wynagrodzenia. 

Rodzaj zobowiązania Wprowadzona zmiana

Zaliczka na podatek dochodowy (PIT) za 
wynagrodzenia w marcu i kwietniu Przesunięcie do 1 czerwca 2020

Termin złożenie zeznania CIT-8 Przesunięcie do 31 maja 2020

Złożenie nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm Przesunięcie do 1 lipca 2020

Sprawozdania podatkowe Przesunięcie o 3 miesiące 

Matryca VAT Przesunięcie do 1 lipca 2020

Tworzenie Planów Kapitałowych w średnich 
przedsiębiorstwach Przesunięcie do 1 października 2020

Zgłaszanie informacji do Centralnego Rejestru 
Beneficjentów Rzeczywistych Przesunięcie do 13 lipca 2020

Złożenie informacji o cenach transferowych Przesunięcie do 30 września 2020

Złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty 
na rachunek niezamieszczony w wykazie 
podatników VAT

Wydłużenie z 3 do 14 dni

Podatek od sprzedaży detalicznej Odroczenie do 1 stycznia 2021

Sporządzenie w formie papierowej dokumentów 
ewidencji odpadów Przesunięcie do 31 grudnia 2020

Podatek od przychodów z budynków (marzec - 
maj 2020) Przesunięcie do 20 lipca 2020

ORD-U Wydłużenie do 31 maja 2020

Terminy procesowe Zawieszenie

Krajowe schematy podatkowe (nierozpoczęte) Zawieszenie rozpoczęcia

Krajowe schematy podatkowe (rozpoczęte) Zawieszenie od 31 marca do 30 czerwca 2020
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Aby otrzymać wyżej wymienione świadczenia, przychód z poprzedniego miesiąca 
(względem miesiąca, w którym składamy wniosek do ZUS) nie może przekraczać 
15 681 zł. 

Obcokrajowcy pracujący w Polsce mogą liczyć na przedłużenie legalnego pobytu, 
a także na wydłużenie okresu zezwolenia na pracę.  

Rozszerzenie pomocy, czyli Tarcza 
Antykryzysowa 2.0

W pierwszej połowie kwietnia 2020 r. rząd 
opracował nową specustawę, mającą na 
celu polepszenie sytuacji przedsiębiorców 
w okresie pandemii. Nowy pakiet 
pomocowy współtworzony z Agencją 
Rozwoju Przemysłu przewiduje m.in. takie 
zmiany dla przedsiębiorców i pracowników 
jak:

1. Rozszerzenie trzymiesięcznego zwolnienia ze składek ZUS (tzw. wakacje składkowe). 
W nowym pakiecie pomocowym wsparcie dotyczy także firm, które zatrudniają do 49 
osób. Aby otrzymać tego typu wsparcie, musisz utrzymać zatrudnienie w firmie. 

2. Wydłużenie do 3 miesięcy wypłat postojowego dla osób samozatrudnionych i 
pracujących na umowach cywilnoprawnych. Miesięczne świadczenie wynosi 2 tys. zł. 

3. Zasiłek dla rolników, którzy zachorowali na koronawirusa lub zostali podjęci 
kwarantannie. Wysokość wsparcia wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli 
1300 zł.

4. Zniesienie VAT dla nauczycieli. Ulga dotyczy sprzętu i oprogramowania niezbędnego 
do pracy zdalnej. Według treści specustawy beneficjentami tego pomysłu będą 
również uczniowie. 

5. Prawne zabezpieczenie środków pochodzących z Tarczy Antykryzysowej przed 
egzekucją komorniczą.

6. Udostępnienie pożyczki dla samozatrudnionych. Aby móc skorzystać z tego 
udogodnienia, musisz prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia jej otrzymania 
(warunek dotyczy wszystkich pożyczek).

7. Możliwość renegocjacji spłaty kredytu bankowego (dotyczy wszystkich firm bez względu 
na wielkość). 

8. Możliwość ubiegania się o wsparcie związane z ochroną miejsc pracy dla organizacji 
pożytku publicznego, wolontariatu oraz organizacji pozarządowych. 

9. Wydłużenie do 30 września 2020 r. terminu złożenia oświadczeń o sporządzeniu 
lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Źródła: gov.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus/rozszerzamy-tarcze-antykryzysowa-nowych-rozwiazan-dla-firm-pracownikow-i-rolnikow
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Gwarancja De Minimis

39 miesięcy

brak opłat za udzielenie gwarancji

granica udzielanych gwarancji 
– 80% kwoty kredytu

Gwarancja de minimis 
z Banku Gospodarstwa 
Krajowego

Gwarancja de minimis BGK 
przeznaczona dla małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) została 
oparta na trzech podstawowych 
zmianach. 

7.2. 

1. Podniesienie górnej granicy 
udzielanych gwarancji do 80% 
kwoty kredytu (poprzednia 
wynosiła 60%).

2. Zniesienie opłaty za udzielenie 
gwarancji. 

3. Wydłużenie okresu gwarancji do 39 miesięcy. 

Wprowadzone udogodnienia mają na celu ułatwić firmom zaciąganie kredytów 
obrotowych i inwestycyjnych. Taki zastrzyk gotówki powinien poprawić bieżącą 
sytuację finansową oraz wspomóc rozwój Twojego przedsiębiorstwa. 

Wsparcie dla firm transportowych i branży turystycznej

Prowadzisz firmę transportową lub działasz w branży turystycznej? Możesz liczyć 
na dodatkową pomoc. 

7.3. 
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Firmom transportowym Agencja 
Rozwoju Przemysłu proponuje 
refinansowanie umów leasingowych 
(na ten cel przeznaczonych 
zostanie ok. 1,7 mld zł). Ułatwienia 
dla branży turystycznej zaś mają 
polegać m.in. na przedłużeniu 
terminu zwrotów wpłat (dot. 
wydarzeń niezorganizowanych 
z powodu pandemii) z 14 na 
180 dni. Poza tym Ministerstwo 
Rozwoju przy współpracy z Polską 
Organizacją Turystyczną planuje 
wdrożyć w życie program 1000 
plus, czyli pomoc w formie bonów 
dla działalności turystycznej i 

hotelarskiej poszkodowanej z powodu pandemii. Klienci ubiegający się o zwrot 
pieniędzy za odwołane wydarzenie, będą mogli otrzymać od firmy bon ważny 
przez 12 miesięcy na inny event turystyczny.

Jak miasta pomagają w kryzysie?

Nie tylko rząd zareagował na trudną sytuację przedsiębiorców. Plany pomocy 
przedstawiły również władze miast. Prowadzisz lokal i płacisz czynsz? Spośród 
głównych udogodnień, które znalazły się w planach samorządów, warto wymienić 
obniżenie lub przedłużenie spłaty czynszów za lokale czy ratalne rozłożenie 
takich płatności jak czynsz dzierżawczy czy podatek od nieruchomości. Więcej 
informacji na temat pomocy miast dla przedsiębiorców możesz szukać na 
stronach internetowych i w mediach społecznościowych prowadzonych przez 
władze miejskie. 

Źródła: gov.pl, BGK

7.4. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/tarcza?fbclid=IwAR1V77Vj64VogY2E9cAE2hBhjRW3Ah-1qYx2WDf0qmvXIIJQ5m8FsQwPDjQ
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/
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Pracodawcy i pracownicy  
w dobie pandemii

8.

Wskutek ograniczeń spowodowanych kwarantanną zmieniają się nie tylko 
warunki świadczenia pracy (wiele osób na szczęście ma możliwość wykonywania 
pracy z domu i tak też pracuje), ale i niestety – sam sposób funkcjonowania firm. 
Mnóstwo przedsiębiorstw jest obecnie dotkniętych następstwami kwarantanny, 
w efekcie więc planują one restrukturyzację, co zazwyczaj wiąże się m.in. z 
redukcją etatów. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan 
zleciła badanie skutków wpływu pandemii na biznes8. Wnioski nie są budujące 
– na 800 przebadanych firm i przedsiębiorstw aż 69% z nich planuje redukcję 
zatrudnienia. W sektorze małych i średnich przedsiębiorstw zwolnienia mogą 
dotknąć od 20 do 50% stanu załogi.  

Definicja siły wyższej

Pandemia z prawnego punktu 
widzenia rozumiana jest jako 
wystąpienie siły wyższej, czyli 
niemożliwego do przewidzenia, 
zewnętrznego zdarzenia, któremu 
nie można było zapobiec, a 
którego skutków nie da się 
oszacować (przy czym wszystkie 
powyższe czynniki powinny zajść 
łącznie). Definicja ta pośrednio 

8. Źródło: http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/69_przedsiebiorstw_planuje_redukcje_zatrudnienia__
badanie_lewiatana
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8.1. 

znajduje odzwierciedlenie w Kodeksie Cywilnym9, m.in. w art. 121, 433, 435 czy 
846 k.c. W umowach zawieranych pomiędzy przedsiębiorstwami umieszczenie 
klauzuli dotyczącej siły wyższej oznacza zwykle zwolnienie od odpowiedzialności 
za niewywiązanie się z umowy wskutek:

działania sił natury (np. huragan, trzęsienie ziemi, powódź itp.),

pożarów,

prowadzenia działań wojennych,

ogłoszenia stanów wyjątkowego lub klęski żywiołowej,

strajków,

przerw w dostawie mediów. 

Wspomniany powyżej katalog nie jest jednak zamknięty, co otwiera pole do 
interpretacji przy podpisywaniu umowy. 

9. Źródło: https://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo,hasla,345402,sila-wyzsza.html

Kiedy możesz zwolnić pracownika?

Działanie siły wyższej może odbić się na wynikach finansowych i zdolności 
produkcyjnej wielu firm, co będzie tam podstawą do redukcji personelu. W 
obecnej sytuacji możesz przeprowadzić restrukturyzację poprzez zwolnienia np. 
z powodu czynników ekonomicznych, natomiast muszą ku temu zajść określone 
okoliczności:

wskazana przez pracodawcę przyczyna redukcji powinna być rzeczywista,

do przyczyn zwolnienia można zaliczyć kłopoty finansowe firmy,

przyczyny ekonomiczne powinny wiązać się z realną utratą zleceń lub stratami 
finansowymi przedsiębiorstwa.
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Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniają jednak pracowników w oparciu o umowy 
różnego typu – umowy o pracę na czas nieokreślony, czas określony, umowę 
zlecenie czy umowę o dzieło. Rozwiązanie umowy w poszczególnych przypadkach 
będzie mieć inny charakter. Oto krótkie zestawienie: 

Umowa o pracę na czas 
określony

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas 
określony nastąpić może z zachowaniem 
okresu wypowiedzenia. Nie jest wymagane jego 
uzasadnienie. Przysługuje prawo do wynagrodzenia 
za wykonaną pracę i ewentualnie za okres pozostały 
do wypowiedzenia.

Zleceniodawca może zdecydować o wypowiedzeniu 
UZ w trybie natychmiastowym z ważnych przyczyn, 
ale z zachowaniem wynagrodzenia za pracę 
wykonaną do momentu redukcji. Epidemia może 
być podstawą do redukcji liczby zleceń, a więc i 
pracy dla zleceniobiorców. 

Od UoD można odstąpić w dowolnej chwili (jeśli nie 
stanowi ona inaczej), jednak zlecający zobowiązany 
jest do wypłaty wynagrodzenia za dotychczas 
wykonane dzieło z pominięciem zaoszczędzonej 
robocizny. 

Umowa o pracę na czas 
nieokreślony

Dopóki ustawodawca nie postanowi inaczej, 
rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem 
okresu wypowiedzenia. Możliwość prowadzenia 
zwolnień grupowych z przyczyn ekonomicznych po 
spełnieniu następujących kryteriów: zatrudnianie 
pow. 20 osób, wzięcie pod uwagę czynniki oceny 
pracownika, staż pracy, doświadczenie itp. 
Przysługuje prawo do wynagrodzenia za wykonaną 
pracę i ewentualnie za okres pozostały do 
wypowiedzenia.

Źródło: Strefa Biznesu

Trzeba wiedzieć, że na czas problemów ekonomicznych czy przestoju 
gospodarczego możesz zawrzeć ze związkiem zawodowym lub reprezentantem 
załogi (jeżeli związku nie ma) porozumienie zawieszające niektóre ustalenia na 
linii pracodawca-pracownicy, m.in. regulaminy wynagradzania, pracy czy zasady 
przydzielania premii. Porozumienie takie może trwać maksymalnie 3 lata i nie 
może obejmować przepisów Kodeksu Pracy i regulacji z nim powiązanych. 
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Należy również pamiętać o następujących faktach:

zwolnienie pracownika nie może mieć miejsca w trakcie jego urlopu 
wypoczynkowego, 

nastąpić z powodu powrotu ze strefy wysokiego ryzyka zakażeniem, 

nie można zwolnić pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności 
w pracy, jeżeli jeszcze nie upłynął okres umożliwiający rozwiązanie umowy o 
pracę,

nie można zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim lub 
pracownicy w ciąży.

8.2. Czy możesz wysłać pracowników na przymusowy urlop?

Sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa może wymagać dostosowania 
do dynamicznie zmieniających się warunków epidemii. Żeby zapobiegać jej 
rozwojowi, masz do dyspozycji kilka rozwiązań. Jednym z nich jest odesłanie 
pracowników na przymusowy urlop wypoczynkowy. Polecenie może dotyczyć 
wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych z poprzednich lat, za to 
urlopy dotyczące bieżącego roku powinny być konsultowane i zaplanowane 
z odpowiednim wyprzedzeniem. Zakład pracy nie ma możliwości wysłania 
pracownika na urlop bezpłatny, o ile sam pracownik nie poprosi o to w formie 
pisemnej10.

10. Źródło: https://www.pwc.pl/pl/artykuly/koronawirus-co-musza-wiedziec-pracodawcy.html

Ważna informacja dla powracających ze strefy zagrożenia: 

pracodawcy nie mogą przymusowo wysłać takich pracowników na urlop 
wypoczynkowy, mogą jednak zasugerować takie rozwiązanie i prowadzić 
w tym celu konsultacje z danym pracownikiem.
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Jeżeli pracownik wykazuje oznaki choroby, co utrudnia mu wykonywanie 
obowiązków lub może stwarzać zagrożenie dla reszty personelu, a jednocześnie 
ze względu na stan zdrowia wykonywanie przez niego pracy w trybie zdalnym 
nie wchodzi w rachubę, to możesz jako pracodawca spróbować namówić 
pracownika do sprawdzenia swojego stanu zdrowia u lekarza, co jest działaniem 
profilaktycznym. Pracownik ma obowiązek współpracować z pracodawcą w 
zakresie zapewniania ochrony zdrowia i życia współpracowników; obowiązek 
ten może być podstawą niedopuszczenia do wykonywania pracy, decyzja ta jest 
jednak rozpatrywana i podejmowana indywidualnie przez każdego pracodawcę 
w oparciu o art. 207 § 2 k.p.

8.3. Wynagrodzenie w czasie 
epidemii

W trakcie trwania epidemii 
okazało się, że wiele firm i 
przedsiębiorstw w praktyce 
wstrzymało działalność, inne zaś 
pracują w minimalnym zakresie, 
część pracowników odsyłając do 
domów. Jak w tych przypadkach 
przedstawiają się sprawy 
wynagrodzeń dla niepracującej 
kadry? Komu należy się 
postojowe? Przepisy Prawa Pracy 
wskazują, że:

pracodawca zobowiązany jest do zapłacenia pracownikom postojowego w 
sytuacji, gdy zakład pracy został zamknięty z powodu epidemii (np. przez 
Państwową Inspekcję Sanitarną lub inną uprawnioną instytucję), a załoga 
wykazuje gotowość do pracy, ale nie może jej pełnić (art. 81 § 1 k.p.),

pracownicy mający stawkę wskazaną godzinowo lub wynagradzani są 
kwotowo według ich wynagrodzenia zasadniczego,

pracownicy z wynagrodzeniem uzależnionym od prowizji lub wykonujący 
pracę na akord otrzymują 60% poborów, nie mniej jednak, niż najniższe 
ustawowe wynagrodzenie. Jeśli ich dochody mimo wszystko są niższe, 
otrzymują je w całości.

Przepisy te chronią osoby zatrudnione w oparciu umowy o pracę. Pracownicy 
zatrudnieni na umowy cywilnoprawne nie są chronieni przez zapisy Kodeksu 
Pracy i w innych niż obecne okolicznościach nie otrzymywaliby wynagrodzenia. 
31.03.2020 r. Prezydent RP zatwierdził jednak nowelizację uchwalonego 3 dni 
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wcześniej przez Sejm RP pakietu przepisów składających się na tzw. Tarczę 
Antykryzysową11. W myśl nowelizacji pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę 
cywilnoprawną uprawnieni są do świadczenia postojowego w wysokości do 2080 
zł. Kwota nie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu oraz ma być wypłacana 
przez 3 miesiące od momentu wejścia przepisów w życie. 

Na nowelizacji mogą polegać też osoby samozatrudnione: osoby zarabiające 
poniżej trzykrotnej wysokości prognozowanej najniższej krajowej pensji mogą 
liczyć na wypłacenie 1300 zł postojowego, jeśli tylko ich dochody w porównaniu 
do poprzedniego miesiąca spadły o przynajmniej 15%. Sami pracodawcy zaś, 
jeśli są w kłopotach, mają możliwość uelastycznienia (skracania) czasu pracy, 
a do wynagrodzeń pracowników firm przewidziane mają dopłaty w wysokości 
do 40% średniego miesięcznego wynagrodzenia, finansowane z Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

11. Źródło:  https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1465637,tarcza-antykryzysowa-podpis-prezydenta.html
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Podsumowanie: pandemia i co dalej?9.

Jak dotąd nie zapowiada się, by stan pandemii został szybko odwołany, 
a obywatele zakończyli kwarantannę i powrócili do swych codziennych 
obowiązków. Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy wywołany przez pochód SARS-
CoV-2 powoli przetacza się przez glob i w wielu dziedzinach życia widać go już 
teraz. Zmienia się podejście do życia konsumentów, a przedsiębiorstwa i firmy 
odbierają właśnie lekcję, z której koniecznie trzeba będzie wyciągnąć nauczkę na 
przyszłość. 

9.1. Przedsiębiorco, opracuj plan kryzysowy!

W sytuacji zagrożenia epidemicznego w społeczeństwie zachodzą intensywne 
i podyktowane emocjami zmiany zachowania, co bezpośrednio i pośrednio 
będzie oddziaływać na model biznesowy prowadzenia firm teraz i w nieodległej 
przyszłości. 

Tworzeniu się nowych postaw sprzyjają m.in. długotrwała kwarantanna, 
zamknięcie lub zminimalizowanie działalności sklepów, lokali usługowych, 
instytucji nauki i kultury, obiektów sportowych, szum informacyjny związany 
z rozwojem epidemii, powszechne uczucie niepokoju lub lęku o przyszłość, 
zmniejszenie/utrata zarobków, trauma spowodowana długotrwałym stresem, 
odejściem najbliższych itd. 
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Twoim zadaniem jako 
przedsiębiorcy, który zarządza 
firmą w takim czasie, jest 
niezwłoczne dostrzeżenie 
zachodzących zmian i 
uelastycznienie modelu 
biznesowego do zmieniających 
się potrzeb odbiorców towarów i 
usług tak, by z jak najmniejszymi 
stratami wyjść z trudnego 
okresu, móc szybko odbudować 
potencjał przedsiębiorstwa i 
zabezpieczyć je w przyszłości 
przed podobnymi wydarzeniami.

9.2. Firmy w kryzysie – wnioski na przyszłość

Kryzysowa sytuacja zawsze jest szansą na wyciągnięcie z niej konstruktywnych 
wniosków. Dlatego już teraz powinieneś przeanalizować szansę i ocenić stopień 
ryzyka kolejnych posunięć. By móc w przyszłości wyjść z kryzysu obronną ręką, 
możesz:

na bieżąco weryfikować obecne plany,

zbierać dane o zmieniających się potrzebach konsumentów,

elastycznie wdrażać strategie działań,

nie próbować zarabiać na cudzej tragedii,

zaangażować się społecznie w proces naprawczy – nie pozwolić sobie na 
obojętność, łagodzić skutki kryzysu stosownie do własnych możliwości, 
budować markę, zacieśniać i nawiązywać relacje z klientami,

dalekosiężnie planować na okres post-pandemii.

Trwającą właśnie pandemię pod względem zachowań konsumenckich i ewolucji 
działań przedsiębiorstwa można podzielić na 4 etapy, na podstawie których 
powstanie plan awaryjny kluczowy do przetrwania w podobnych okolicznościach. 
Są to: wstrząs, akceptacja, odbudowa i nowy rozdział. 
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1. Wstrząs – następuje gwałtowna 
zmiana rzeczywistości, rozprzestrzenia 
się choroba, zmianie ulega organizacja 
pracy firmy, wprowadzane są regulacje 
kryzysowe, ograniczenia itp. W biznesie 
niezbędne są kroki w celu szybkiego 
zbadania i analizy potrzeb ludzi, wyrażenie 
gestów solidarności i pomocy, okazanie 
innej niż biznesowa twarzy i stworzenie 
sposobu na komunikację z otoczeniem. 
Warto jest stworzyć listę dziedzin, w której 

2. Akceptacja – społeczność stopniowo 
oswaja się z kryzysem i zaczyna akceptować 
zmienione warunki życia. Biznes na tym 
etapie próbuje określić swoje miejsce w nowej 
sytuacji, przygotowuje plan wprowadzenia 
nowych produktów na rynek, tworzy ofertę 
dopasowaną do okoliczności i ułatwiającą życie, 
śledzi reakcję rynku na wydarzenia. Na obu 
etapach niezbędne jest prowadzenie działań 
wzmacniających wizerunek, empatyzowanie 
wobec poszkodowanych i budowanie więzi z 
konsumentami.

3. Odbudowa – etap odbicia, gdy 
najgroźniejsze zagrożenie zostało już 
zażegnane i sytuacja powraca do normy. 
Następuje stopniowe uwalnianie potrzeb 
społeczności i okazja dla biznesu do 
przekonania jej do konsumpcji, odbudowy 
potencjału przedsiębiorstwa oraz 
odrobienia strat. To również moment, 
w którym polityka solidarnościowa, 
dobroczynna i marketingowo-
komunikacyjna mogą zaowocować 
zwiększonym zainteresowaniem ofertą 
danej firmy, co powinno być poparte 
intensywnymi i przekrojowymi działaniami 
promocyjno-marketingowymi.

sektor prywatny może pomóc poszkodowanej społeczności, służbie zdrowia 
i innym instytucjom czy organizacjom walczącym z pandemią, a także listę 
technologii, zasobów czy możliwości, którymi przedsiębiorstwo będzie wspierać 
zażegnanie kryzysu lub ulżenie jego skutków.
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Opisany tu scenariusz postępowania jest bardziej zarysem i próbą podpowiedzi, 
niż konkretną poradą – realia dla poszczególnych branż i marek będą się 
oczywiście różnić. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć Twojemu biznesowi oraz 
wszystkim zdrowia i szczęścia w wychodzeniu z kryzysu.

4. Nowy rozdział – okres po odwołaniu 
pandemii; napięcie społeczne opada, 
ale pod wpływem traumatyzujących 
doświadczeń zachowania zakupowe 
mogą pozostać zmienione (jak w 
czasie kwarantanny). Biznes rozumie 
zmiany i rewaloryzuje swoją ofertę 
sprawdzając, czy przystaje ona do 
nowych realiów. Do swobodnego 
funkcjonowania w przyszłości niezbędne 
jest dalsze śledzenie rynku i zachowań 
konsumenckich. 
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