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Wstęp 

Preface 

Pandemia COVID-19 spowodowała wiele zmian w codziennym życiu większości ludzi. 

Jej oddziaływanie jest globalne, gdyż nie koncentruje się tylko na danym obszarze i nie 

dotyczy pojedynczych sfer. Skutki pandemii COVID-19 są bez wątpienia niespotykane dla 

ludzi współcześnie żyjących. Ten trudny okres spowodował wiele zmian. Część z nich została 

wprowadzona tymczasowo tylko w czasie pandemii, a część z nich będzie trwała. 

Przedstawienie wszystkich aspektów i skutków pandemii COVID-19 jest niemożliwe. 

Najbardziej widoczne są skutki ekonomiczne i społeczne. Bardzo wiele branż, sektorów, 

obszarów zostało dotkniętych problemami ekonomicznymi. Część z nich musiała zmienić 

strategię i taktykę działania. Następowały procesy dostosowawcze, wprowadzano innowacje, 

które zostały przyśpieszone właśnie na skutek pandemii. Życie społeczne zostało drastycznie 

ograniczone, często zredukowane do minimum. Dodatkowo bardzo często aspekty 

ekonomiczne i społeczne były bardzo ze sobą powiązane. W związku z tym istnieje 

konieczność zebrania i usystematyzowania wiedzy na temat ekonomicznych i społecznych 

skutków pandemii COVID-19. 

Głównym celem monografii jest zaprezentowanie wybranych aspektów związanych 

z  ekonomicznymi i ze społecznymi skutkami pandemii COVID-19. Jednym z takich 

obszarów był handel zagraniczny. Zamknięte granice, brak dostaw towarów wpłynęły 

na  wyniki handlu zagranicznego. Właściwie wszystkie kraje odnotowały pogorszenie 

eksportu i  importu. Dużo zależało od struktury importu i eksportu. Nie wszystkie branże 

zostały bowiem dotknięte skutkami COVID-19 w równym stopniu. 

Zmiany dotyczyły też organizacji charytatywnych takich jak Armia Zbawienia 

w  Kanadzie. Koronawirus wpłynął na działalność sklepów z używaną odzieżą 

obsługiwanych przez tę organizację. W okresie lockdown pracownicy byli tymczasowo 

zwalniani. Państwo oferowało pomoc przedsiębiorstwu, które poniosło straty finansowe, 

i  jego pracownikom. W takich warunkach funkcjonowanie Armii Zbawienia zostało bardzo 

mocno ograniczone. W czasie pandemii zmianie uległ sposób prowadzenia projektów 

w  przedsiębiorstwach. Przejście na tryb zdalny lub hybrydowy spowodowało problemy 

komunikacyjne oraz trudności w realizacji procesów decyzyjnych. Pojawiły się problemy 

związane z motywowaniem pracowników oraz integracją zespołu projektowego. 
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W trakcie „twardego” lockdown działalność transportowa została ograniczona ze względu 

na zamknięcie wielu zakładów produkcyjnych. Przedsiębiorstwa transportowe musiały 

dostosować się do nowych warunków. Okresowo też wprowadzono mniejsze restrykcje 

w  czasie pracy kierowców i zniesiono weekendowe zakazy jazdy. Przedsiębiorstwa uzyskały 

też pomoc publiczną, która pozwoliła na zachowanie płynności finansowej. 

Mocno  zredukowano działalność sądów. Wprowadzono między innymi ograniczenia 

ustawowe egzekucji sądowej. Spowodowało to zmiany w egzekucji. Mimo kryzysu nie 

wzrosła liczba wniosków skierowanych przeciwko przedsiębiorcom. Na taką sytuację mogło 

wpłynąć wsparcie państwa udzielane wielu firmom, dzięki któremu udało się im pozostać 

na  rynku. Ważnym czynnikiem były też ograniczenia ustawowe w egzekucji, które chroniły 

najbiedniejszych. Państwo powinno jednak pamiętać też o wierzycielach i wprowadzić 

dla  nich rekompensatę. 

Pandemia COVID-19 wpłynęła również na preferencje młodych ludzi w zakresie 

możliwości prowadzenia swojej działalności. W sytuacji kryzysowej wiele firm starało się 

przetrwać i pozostać na rynku. Taka sytuacja może zniechęcać młodzież do 

przedsiębiorczości. Konieczne jest więc większe promowanie postaw przedsiębiorczych przez 

szkoły i nauczycieli. W czasie pandemii zmieniły się też zachowania konsumentów na runku 

żywności. Zaczęto dokonywać większych zakupów, częściej w mniejszych sklepach 

i  produktów lokalnych. Wzrosła także sprzedaż żywności opakowanej. Na znaczeniu zyskały 

zakupy przez Internet. Zmieniły się więc pewne wzorce zakupowe.  

Na rynku jabłek pandemia spowodowała ograniczenia w handlu zagranicznym oraz 

w  funkcjonowaniu placówek żywieniowych (restauracje, bary czy stołówki). To wpłynęło 

także na popyt i podaż oraz w konsekwencję na cenę jabłek. Z kolei na rynku zbożowy 

zwiększyła się zmienność cen. Spowodowane to było wzrostem kosztów produkcji oraz 

problemami logistycznymi z dystrybucją. Dodatkowo występował niedobór płynności na tym 

rynku. Problemy występowały w gospodarstwach mlecznych, w których rolnicy zachorowali 

na COVID-19. Kwarantanna i ograniczenia powodowały więc problemy w  funkcjonowaniu 

przedsiębiorstw rolnych. Jeżeli do tego doda się problemy na rynkach, to  w  rezultacie 

następowały zmiany w efektywności produkcji mleka. COVID-19 nie zachęcał również do 

dokonywania inwestycji w gospodarstwach, a bez tego nie można poprawić  efektywności. 

Bez wątpliwości pandemia COVID-19 spowodowała wiele zmian społecznych 

i  ekonomicznych. Pewne z nich pozostaną, a inne będą miały charakter tymczasowy. 

 

dr hab. inż. Tomasz Rokicki, prof. SGGW 

 



SPOŁECZNO-EKONOMICZNE SKUTKI PANDEMII COVID-19… 

 

7 

Anna Rytko 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Wpływ pandemii COVID-19 na handel zagraniczny 

krajów Grupy Wyszehradzkiej 

Impact of the COVID-19 pandemic on the foreign trade 

of the Visegrad Group countries 

Synopsis. Obecnie obserwuje się coraz większą współzależność handlową krajów, czego konsekwencją są nie 

tylko korzyści z niej osiągane, ale także zakłócenia, które prowadzą do stagnacji lub recesji w gospodarce. 

Przykładem szokowych zakłóceń wywołujących straty w gospodarkach jest obecnie trwająca pandemia 

COVID-19. Celem pracy było znalezienie odpowiedzi, jakie one były w krajach V4 i jakie wywołały zmiany 

w handlu zagranicznym? W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że największe straty w 2020 roku 

z powodu pandemii odniosły Węgry i Czechy, a największe spadki eksportu i import odnotowała Słowacja, 

Czechy, Węgry. 

Słowa kluczowe: eksport, import, kraje V4, stopa eksportu i importu, współzależność handlowa, PKB 

 

Abstract. Currently, there is an increasing trade interdependence of countries, the consequence of which are not 

only the benefits obtained from it, but also disruptions that lead to stagnation or recession in the economy. 

An example of loss-making shocks is the ongoing COVID-19 pandemic. The aim of the study was to find out 

what they were like in the V4 countries and what changes in foreign trade caused? As a result of the research, 

it was found that the greatest losses due to the pandemic were recorded in 2020 in Hungary and the Czech 

Republic, and the largest drops in exports and imports were recorded in Slovakia, the Czech Republic 

and Hungary. 

Keywords: export, import, V4 countries, export and import rate, trade interdependence, GDP 

Wprowadzenie 

We współczesnym handlu międzynarodowym możemy zaobserwować kilka kluczowych 

tendencji. Przede wszystkim rośnie znaczenie handlu towarami przemysłowymi, rola krajów 

rozwiniętych oraz blisko współpracujących, co jest wynikiem zmian strukturalnych, 

technologicznych, globalizacyjnych, integracyjnych i liberalizacyjnych. Przyczynia się to do 

wysokiego oraz szybkiego tempa rozwoju krajów zaangażowanych w handel 

międzynarodowy. Ścieżkę czerpania korzyści z wymiany międzynarodowej obrało wiele 

krajów jako sposób czy wypracowany model do szybkiego rozwoju gospodarczego 

i społecznego. Konsekwencją coraz większej współpracy międzynarodowej są nie tylko 

korzyści z niej osiągane, ale też zakłócenia, które prowadzą do stagnacji lub recesji 

w gospodarce. Przykładem szokowych zakłóceń wywołujących straty w gospodarkach jest 
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obecnie trwająca pandemia COVID-19. Celem głównym pracy była ocena zmian 

w gospodarce i handlu zagranicznym Polski, Czech, Węgier i Słowacji wywołanych 

pandemią COVID-19. Ważne jest określenie, czy pomimo podobieństw kraje te odniosły 

takie same straty w wyniku pandemii. 

Teoria współzależności i zakłócenia w literaturze 

Obecnie coraz więcej krajów otwiera swoje gospodarki, dążąc do wzrostu obrotów 

międzynarodowych. Wzmacnia to współzależność krajów oraz prowadzi do pogłębionej 

współpracy politycznej i gospodarczej. Czynnikami przyczyniającymi się do pogłębiania 

współzależności są zmiany w sferze produkcji i popytu oraz postępująca internacjonalizacja 

[Gwiazda 1985]. Przyczyniają się one do bogacenia krajów, ale także przynoszą negatywne 

efekty. Cooper [1986, s. 326] wskazuje na zjawisko podatności na straty (vulnerability) oraz 

zjawisko wrażliwości na zakłócenia płynące z obcych gospodarek (sensitivity). 

Zakłócenia współpracy między partnerami są charakterystycznym zjawiskiem 

występującym dość często przy współpracy gospodarczej. Istotą jest wrażliwość 

poszczególnych gospodarek, która wynika ze stopnia tych zakłóceń i stopnia oraz rodzaju 

współzależności. Wyróżniamy drobne, systematyczne zakłócenia niezwiązane z formą 

nacisku politycznego czy gospodarczego, z którymi przedsiębiorcy w krajach partnerskich 

radzą sobie w codziennej działalności gospodarczej. Drugi rodzaj zakłóceń to normalnej 

wielkości zakłócenia zewnętrzne prowadzące do małych zmian w skali dokonywanych 

transakcji czy w skali zależności. Trzeci rodzaj zakłóceń jest wywołany przez zjawiska 

losowe, które były trudne do przewidzenia [Piankowski i Zielińska-Głębocka 1990]. Są to 

zjawiska szokowe powodujące gwałtowne zmiany. Przykładem takich zjawisk były kryzysy 

finansowe czy obecna pandemia COVID-19. 

Zakłócona współpraca wyrażająca się zmniejszeniem transakcji handlowych, 

kapitałowych, pieniężnych z krajami partnerskimi przynosi określone szkody. Im większa 

współzależność, tym większa podatność na straty oraz większe koszty dla przedsiębiorców 

i mniejsze dochody dla gospodarek. Wzmocniona współpraca i współzależność wyrażają się 

między innymi w wielkości obrotów handlowych, udziale partnerów zagranicznych 

w całkowitym eksporcie i imporcie, a ograniczenie tej współpracy przynosi szkody w postaci 

zmniejszenia wartości oraz wolumenu eksportu i importu, dóbr dostępnych na rynku, wzrostu 

kosztów produkcji a w konsekwencji spadku PKB. 
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Teoria współzależności ma szczególne znaczenie między krajami o podobnym potencjale 

gospodarczym, często zintegrowanych, czego przykładem jest UE, NAFTA oraz inne 

ugrupowania regionalne. Przy dużej współzależności straty ponoszone są przez obu 

partnerów. Rozmiar tych strat jest podobny, gdy mamy symetryczność współzależności, i taki 

przypadek często jest spotykany w krajach UE czy Grupy Wyszehradzkiej. Kraje te są na 

podobnym poziomie rozwoju, o podobnych preferencjach popytowych, gdzie klienci kupują 

podobne dobra będące bliskimi substytutami w konsumpcji i produkcji oraz charakteryzujące 

się wysokim stopniem zróżnicowania. Na skutek tego poziom i struktura wzajemnych 

obrotów handlowych w tych krajach nie wynika ze zróżnicowania w zasobach czynników 

produkcji, ale ze specjalizacji wewnątrzgałęziowej i z luki technologicznej. Handel z krajami 

spoza ugrupowania opiera się zaś na tradycyjnych teoriach handlu, a zwłaszcza teorii 

Heckschera-Ohlina-Samuelsona. 

Według Zielińskiej-Głębockiej [1996, s. 13] współzależność handlowa wiąże się 

ze wzrostem skali nakładania się handlu, a miarami współzależności są: krańcowa skłonność 

do zakupu dóbr zagranicznych, elastyczność substytucji między dobrami krajowymi 

i zagranicznymi, elastyczność substytucji w procesie produkcji, elastyczność eksportu 

w relacji do popytu zagranicznego. Miarą zakłóceń są zmieniające się rynkowe udziały 

eksportowe, stopy penetracji importu czy relacje wielkości eksportu i importu 

w poszczególnych grupach towarowych.  

Cel i metody badań 

Celem opracowania było pokazanie zakłóceń w handlu, jakie wystąpiły z powodu 

COVID-19, oraz określenie wielkości szkody w poszczególnych krajach V4, jaką wywołała 

ta pandemia. Celem pośrednim było także określenie stopnia współzależności krajów 

i odpowiedź na pytanie, czy wpływa ona na wielkość szkody. Biorąc pod uwagę warunek 

symetryczności współpracy, do badania wzięto kraje Grupy Wyszehradzkiej, które 

charakteryzują się wysokim stopniem podobieństwa. Poziom szkody określono za pomocą 

relatywnej zmiany PKB, a następnie wskazano na poziom zakłóceń w handlu. Zbadano 

zmianę wielkości obrotów handlowych oraz zmieniające się udziały przepływów handlowych 

w danym rynku, w tym rynku UE, rynku V4 i rynku światowym rozumianym jako rynek 

wszystkich krajów świata, pomniejszony o rynek UE-27 oraz zmianę struktury eksportu 

i importu, opierając się na nomenklaturze SITC. Towary podzielono na sześć grup 
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towarowych: (SITC 0+1) żywność, zwierzęta żywe, napoje, tytoń; (SITC 2+4) surowce 

niejadalne, oleje zwierzęce; (SITC 3) paliwa mineralne, smary i produkty pochodne; (SITC 5) 

chemikalia itp.; (SITC 6+8) inne towary przemysłowe; (SITC 7) maszyny, urządzenia i sprzęt 

transportowy. Obroty handlowe i sytuację makroekonomiczną krajów przedstawiono 

w dłuższej perspektywie czasowej, w latach 2004-2020, a ocena zmiany i szkód wywołanych 

COVID-19 została przeanalizowana w 2020 roku w relacji do 2019 roku. Dane statystyczne 

pochodzą ze stron internetowych Komisji Europejskiej oraz Eurostatu. 

Postawiono dwie hipotezy badawcze. Pierwsza zakłada, że kraje Grupy Wyszehradzkiej, 

pomimo wielu podobieństw, poniosły różne szkody wynikające z pandemii COVID-19. 

Druga dotyczy przyczyny poniesionych szkód i zakłada, że negatywne skutki są tym większe, 

im większa jest wrażliwość kraju na zakłócenia współpracy i współzależność. Hipotezy te 

weryfikowano za pomocą analizy wskaźnikowej. Obliczono relatywne zmiany PKB oraz 

eksportu i importu ogółem, jak również z podziałem na poszczególne grupy towarowe. 

Do oceny wrażliwości użyto mierników odzwierciedlających rolę wymiany z zagranicą 

w gospodarce danego kraju: obroty na jednego mieszkańca, stopę eksportu i importu, oraz 

wskaźniki udziału kraju w obrotach z UE i V4. 

Sytuacja gospodarcza w krajach Grupy Wyszehradzkiej 

Współpraca handlowa niezależnych krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) sięga początku 

lat 90. XX wieku. Upadek systemów komunistycznych w latach 1989-1990 spowodował 

zmniejszenie obrotów o 40% między Polską, Węgrami i ówczesną Czechosłowacją, 

a zwiększenie obrotów z krajami zachodnioeuropejskimi [Rytko 2003]. Było to przyczyną do 

podjęcia współpracy i zmiany ówczesnego stanu. W rezultacie 15 lutego 1991 roku na zamku 

w Wyszehradzie odbyło się spotkanie prezydentów, gdzie postanowiono podjąć współpracę 

w zakresie wymiany informacji i koordynacji polityki gospodarczej. W ten sposób powstało 

nieformalne ugrupowanie, u podstaw którego nie leżała żadna podpisana umowa. 

Porozumienie tych państw stanowiło punkt wyjścia do stworzenia politycznego 

i gospodarczego potencjału. W grudniu 1992 roku powołano do życia Środkowoeuropejskie 

Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA), którego celem było utworzenie do 2001 roku 

[Kisiel-Łowczyc 1996] strefy wolnego handlu. Regionalne procesy integracyjne i ich skutki 

miały posłużyć do łatwiejszej, szybszej i dobrze wynegocjowanej integracji z Unią 

Europejską. Działania te spowodowały, że CEFTA otworzyła się na współpracę 
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z UE i  ze  Światową Organizacja Handlu. Państwa Grupy Wyszehradzkiej początkowo nie 

stanowiły znaczącej siły gospodarczej, ale wniosły w 2004 roku do UE 532 tys. km2, 

64 mln mieszkańców, co stanowiło 12% unijnego rynku konsumenckiego [Kik 2020, s. 112]. 

Niestety odbiegały one gospodarczo od państw „starej” Unii Europejskiej. W 2004 roku PKB 

krajów V4 stanowiło około 4% unijnego PKB, co wynosiło ponad 420 mld euro. 

Obecnie sytuacja się poprawiła, a 16 lat członkostwa w UE okazało się korzystne dla tego 

regionu. Do krajów wyszehradzkich skierowano duże kwoty europejskich środków 

finansowych, wówczas było to około 40% [Kik 2020, s. 112] ogółu funduszy unijnych, oraz 

mnóstwo inwestycji zagranicznych. W 2020 roku PKB Grupy Wyszehradzkiej stanowiło 

ponad 7% PKB UE-27 (widoczny jest efekt wyjścia Wielkiej Brytanii, w 2019 roku było to 

około 6%), nastąpił 2,3-krotny wzrost wartości do kwoty ponad 965 mld euro. 

Największą gospodarką jest polska, której PKB stanowi ponad połowę PKB krajów 

Grupy Wyszehradzkiej (jest szóstą gospodarką europejską za Niemcami, Francją, Włochami, 

Hiszpanią i Holandią), dalej w kolejności jest czeska, węgierska i słowacka. Tempo rozwoju 

gospodarek w różnych okresach było różne, ale generalnie najszybciej rozwijała się 

gospodarka słowacka i polska, dalej czeska i najwolniej węgierska, co odpowiednio stanowiło 

wzrost o 163%, 154%, 123%, 62% w 2020 roku w relacji do 2004 roku. Tak wysokie tempo 

rozwoju zaobserwowano we wszystkich nowoprzyjętych krajach Europy Środkowej 

i Wschodniej. Kraje UE-14 rozwijały się znacznie wolniej i różnice w poziomie rozwoju 

gospodarczego się zmniejszały. Konwergencja gospodarcza, rynkowa, cywilizacyjna jest 

jednak procesem długotrwałym, stąd nadal są spore dysproporcje w poziomie rozwoju 

gospodarczego i poziomie życia w obu częściach Europy. Najbardziej zbliżony poziom 

rozwoju jest w gospodarce czeskiej. Jest ona także najbardziej rozwiniętą gospodarką 

w krajach wyszehradzkich z najwyższym PKB per capita według parytetu siły nabywczej 

stanowiącym w 2020 roku 94% średniego poziomu w UE-27. W dalszej kolejności jest 

Polska, której PKB na osobę stanowiło 74% średniej unijnej, dalej były Węgry z poziomem 

74% i Słowacja 71%. Warto zwrócić uwagę, że pod względem konwergencji gospodarczej do 

2015 roku Polska była na ostatniej pozycji, zamieniając się czasami z Węgrami, i dopiero 

ostatnio wysunęła się na drugą pozycję, oraz że znacząco zmniejszył się poziom konwergencji 

Słowacji, której PKB per capita w 2015 roku wynosił 78% średniej unijnej, a później 

systematycznie się zmniejszał do poziomu 71%. Proces integracji i transformacji 

gospodarczej przyniósł duże korzyści; nie należy jednak zapominać o kosztach, jakie musiały 

ponieść te gospodarki w tym okresie. Mianowicie nie do końca przemyślanej prywatyzacji, 

która wyeliminował wiele sektorów gospodarki narodowej, jak również ogromny ubytek 
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ludności. Kik [2020] podaje, że tylko do 2016 roku niemal 20 mln młodych ludzi z Europy 

Środkowej i Wschodniej wyemigrowało na Zachód Europy w poszukiwaniu pracy i wyższego 

standardu życia. Najwięcej wyjechało Rumunów, a z krajów wyszehradzkich Polaków 

i elatywnie Słowaków. 

Handel zagraniczny w krajach V4 

Obroty handlu zagranicznego krajów Grupy Wyszehradzkiej systematycznie rosły. 

W latach 2004-2020 import wzrósł o 173%, a eksport o 220%. Największe obroty generowała 

Polska, dalej w kolejności Czechy, Węgry, Słowacja (rys. 1). Widać tu również dwa duże 

załamania tendencji wzrostowej szczególnie po stronie importu. Pierwsze z nich było 

w 2009 roku i dotyczyło kryzysu finansowego, drugie w 2020 roku i wynikało ze światowej 

pandemii COVID-19. 

  
Rysunek 1. Eksport i import krajów V4 w latach 2004-2020, w mln euro 

Figure 1. Total export and import of V4 countries in 2004-2020, in million euro 

Źródło/Source: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu / own elaboration based on 

Eurostat data. 

Bilans handlowy krajów V4 od 2012 roku były dodatni, w całym okresie systematycznie 

powoli rósł i wyniósł w 2020 roku 36,7 mld euro. W zestawianiu z Unią Europejską jest 

ustabilizowany i mocno różniący się w roku COVID-owym (rys. 2). Wahał się od –25 mld euro 

w 2008 roku do 36,7 mld euro w 2020 roku; analogicznie w tych samych okresach saldo 

wymiany zagranicznej Unii Europejskiej wahało się od –202 mld euro do 278 mld euro. 

Generalnie charakterystycznym zjawiskiem jest poprawa bilansu handlowego w 2020 roku 

mimo spadku obrotów handlowych. Spektakularna różnica w relacji do 2019 roku była 

w przypadku UE oraz Polski. Spośród krajów V4 najlepszym saldem mogły poszczycić się 

Czechy (18,5 mld euro), Polska (12 mld euro), Węgry (4,3 mld euro) i Słowacja (1,9 mld euro). 
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Rysunek 2. Saldo wymiany zagranicznej UE, Grupy Wyszehradzkiej i poszczególnych krajów V4 

w latach 2004-2020, w mln euro 

Figure 2. Trade balance of EU, Visegrad Group and member states in 2004-2020, in million euro 

Źródło/Source: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu / own elaboration based on 

Eurostat data. 

Kraje Grupy Wyszehradzkiej najwięcej eksportują maszyn, urządzeń i sprzętu 

transportowego oraz innych towarów przemysłowych. Grupy te łącznie stanowią 78% całego 

eksportu krajów V4. Dalej w kolejności są chemikalia i żywność (tab. 1). Wszystkie kraje 

wyspecjalizowały się w eksporcie maszyn i urządzeń, ale warto zwrócić uwagę na wysoki 

Eksport z Polski towarów rolno-spożywczych, które w 2020 roku stanowiły 14% całego 

eksportu. Polska jest liderem eksportowym żywności, wysyła ona 64% żywności 

eksportowanej przez kraje V4. Jako duży kraj dominuje właściwie w każdej grupie towarowej 

za wyjątkiem jednej, gdzie na pierwszym miejscu są Czesi, którzy najwięcej ze wszystkich 

omawianych krajów wysyłają maszyn, urządzeń i sprzętu transportowego. 

 

Tabela 1. Eksport grup towarowych wg SITC krajów V4 do wszystkich krajów świata w 2020 roku, 

w mln euro 

Table 1. Export of commodity groups according to SITC of the V4 countries to all countries of 

the world in 2020, in million euro 

Kraje 

V4 

Żywność,

napoje, 

tytoń 

Surowce 

niejadalne 

Paliwa 

mineralne, 

smary itp. 

Chemikalia 

itp. 

Inne towary 

przemysłowe 

Maszyny 

i urządzenia 
Pozostałe Razem 

Czechy 7 292 3 872 2 108 11 499 43 717 98 090 1 124 167 702 

Węgry 7 880 2 360 2 674 13 819 18 957 58 662 785 105 137 

Polska 32 122 5 538 3 612 22 766 83 777 88 646 380 236 842 

Słowacja 2 718 1 471 1 824 3 105 17 989 48 513 129 75 749 

V4 50 013 13 241 10 218 51 189 164 441 293 911 2 418 585 429 

Źródło/Source: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu / own elaboration based on 

Eurostat data. 
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Podobnie jak w przypadku eksportu w imporcie dominują maszyny, urządzenia i sprzęt 

transportowego oraz inne towary przemysłowe (tab. 2). Stanowią razem 72% całego importu 

krajów V4. Od 9% do 15% importu stanowią chemikalia, a żywność, napoje i tytoń to od 6% 

do 9% całego importu V4. Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy stanowią ponad połowę 

importu w Czechach i na Słowacji, 48% importu na Węgrzech i 36% importu w Polsce. 

Polska najwięcej importuje we wszystkich grupach towarowych, dalej kolejność jest ta sama 

jak w przypadku całego importu, na drugim miejscu są Czesi, dalej Węgrzy i Słowacy. 

 

Tabela 2. Import grup towarowych wg SITC krajów V4 ze wszystkich krajów świata w 2020 roku, 

w mln euro 

Table 2. Import of commodity groups according to SITC of the V4 countries from all countries of 

the world in 2020, in million euro 

Kraje 

V4 

Żywność,

napoje, 

tytoń 

Surowce 

niejadalne 

Paliwa 

mineralne, 

smary itp. 

Chemikalia 

itp. 

Inne towary 

przemysłowe 

Maszyny 

i urządzenia 
Pozostałe Razem 

Czechy 8 463 3 080 5 377 17 682 39 558 74 215 829 149 204 

Węgry 5 666 2 066 5 887 14 562 23 515 48 703 463 100 860 

Polska 19 532 7 345 11 840 32 897 70 003 81 039 2 158 224 814 

Słowacja 4 489 1 899 3 794 6 540 18 233 38 063 854 73 872 

V4 38 149 14 390 26 898 71 681 151 308 242 020 4 304 548 750 

Źródło/Source: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu / own elaboration based on 

Eurostat data. 

Struktura geograficzna handlu Grupy Wyszehradzkiej została przedstawiona z podziałem 

na rynek UE, rynek światowy bez UE i rynek krajów V4. Miernikami wskazującymi poziom 

koncentracji w handlu są wskaźnik Hirschmana [1945], który pokazuje rozłożenie handlu 

między partnerami i wskaźnik udziałów danego partnera w całym eksporcie/imporcie. 

Interpretacja wyników tych wskaźników pokrywa się. W pracy posłużono się wskaźnikiem 

udziałów, który pokazuje stopień zaangażowania danego kraju w handlu z daną grupą krajów. 

Jeżeli wartość wskaźnika zbliża się do zera, to eksport (import) danego kraju jest rozłożony 

równomiernie między jego partnerów, jeżeli wynosi 100%, to kraj koncentruje się na 

współpracy tylko z jednym partnerem.  

Kraje wyszehradzkie od początku funkcjonowania w UE cechowały się wysoką 

koncentracją handlu, bo w zdecydowanej większości towar był eksportowany i importowany 

do i z Unii Europejskiej. W 2020 roku 77% eksportu V4 trafiało na rynek UE, a 71% importu 

pochodziło z UE, przy czym należy wskazać na dużą koncentrację handlu z Niemcami. 

Największą koncentrację eksportu w 2020 roku wykazywały Czechy (80%), Słowacja (79%), 
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Węgry (78%) i Polska (74%). W latach 2004 i 2020 najniższym poziomem koncentracji 

cechowała się Polska, bo aż ponad 25% towarów eksportowanych było do krajów 

pozaunijnych. Tak wysoka koncentracja w tych krajach może powodować duże zakłócenia, 

jeżeli pogorszy się sytuacja u głównego partnera handlowego. Stąd potrzeba we wszystkich 

krajach dywersyfikacji handlu, która w minimalnym stopniu ma miejsce. W latach 2004-2020 

w największy stopniu zmniejszyła koncentrację Słowacja, bo aż o 5 punktów procentowych, 

dalej Czechy (o 3 p.p.), Polska (o 1 p.p.), na Węgrzech pozostała bez zmian. Import także 

w większości pochodzi z UE. Największy wskaźnik koncentracji był na Słowacji, gdzie 80% 

importu pochodziło z krajów członkowskich, dalej w Czechach (73%), na Węgrzech (71%) 

i w Polsce (67%). W tym przypadku niemal we wszystkich krajach wskaźnik koncentracji 

udziałów spadł o 5 punktów procentowych w 2020 roku w relacji do 2004 roku.  

Pozostała część eksportu i importu trafia na rynek światowy. Warto podkreślić znaczenie 

krajów wyszehradzkich jako odbiorcy towarów z badanych krajów. Szczególną pod tym 

względem rolę odegrała największa gospodarka – polska, i najwyżej rozwinięta gospodarka 

w regionie – czeska. Obroty Polski z Czechami w 2020 roku wynosiły 22,5 mld euro 

i stanowiły ponad 40% obrotów całej grupy. Najbardziej zaangażowana w handel w regionie 

jest Słowacja, która eksportuje do V4 25% ogółu eksportowanych towarów i importuje 33%, 

dalej są Czechy, które 17% eksportu i importu wysyłają i przywożą z krajów wyszehradzkich, 

Węgry 14% i 15% oraz Polska 11% i 8%. 

Reasumując, obroty handlowe pomiędzy krajami wyszehradzkimi od 2004 roku rosną, 

a kraje te stają się coraz ważniejszymi partnerami handlowymi. Polska i Czechy są filarem 

wymiany handlowej w V4, ale to Węgry i Słowacja w największym stopniu zwiększyły 

zaangażowanie w imporcie z krajów V4. Eksport do badanych krajów w największym stopniu 

zwiększyła Polska i Węgry, odpowiednio o 389% i 347%. Warto dodać, że we wszystkich 

krajach ogromną rolę odgrywają Niemcy. Były one głównym partnerem eksportowym 

i importowym wszystkich krajach V4, po stronie importu udziały te wynosiły od 24% do 28% 

ogólnego importu, a postronnie eksportu od 23% do 33%. Od początku były one głównym 

inwestorem, lokowały kapitał tworząc swoisty klaster przemysłowy z krajami 

wyszehradzkimi [Kik 2020, s. 116]. Wykorzystując niższe koszty pracy, koncerny 

przemysłowe zlecały podwykonawstwo i przenosiły filie, przyczyniając się do rozwoju 

handlu zagranicznego. Niemcy stały się głównym partnerem handlowym państw 

wyszehradzkich już w latach 90., a po przystąpieniu V4 do Unii Europejskiej udziały 

handlowe poszczególnych krajów w handlu z Niemcami wynosiły od 23% do 33%. 
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Zmiany w handlu V4 w 2020 roku w wyniku pandemii COVID-19 

Kraje Grupy Wyszehradzkiej cechują się dużą współzależnością handlową z krajami Unii 

Europejskiej w tym szczególnie z Niemcami i ze sobą nawzajem a eksport i import stały się 

ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego tych krajów. Od momentu członkostwa z UE 

zwiększało się znaczenie handlu zagranicznego w gospodarkach narodowych, a tym samym 

rosła wrażliwość na zakłócenia. Na wielkość zakłóceń wpływa nie tylko poziom 

współzależności, ale także znaczenie handlu w gospodarce narodowej. Handel zagraniczny 

największą rolę odgrywa w gospodarce słowackiej, gdzie stopy eksportu (83%) i importu 

(81%) wynoszą ponad 80% (rys. 3). Na Węgrzech stopa eksportu w 2020 roku wynosiła 77% 

a importu 74%, w Czechach wartości te odpowiednio wynosiły 78% i 69%. 
 

  
Rysunek 3. Stopy eksportu i importu w krajach V4 w latach 2004-2020, w % 

Figure 3. Export and import rates in the V4 countries in 2004-2020, in % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu / own elaboration based on Eurostat data. 

Najmniej wrażliwą gospodarką na szokowe zmiany międzynarodowe jest gospodarka 

polska, która znacznie odbiega poziomem zaangażowania handlu zagranicznego w krajowym 

PKB od pozostałych gospodarek krajów V4. Poziom przeciętnej stopy eksportu wynosił 

w 2020 roku 45% a importu 43%. Potwierdza to także najprostszy miernik, który pokazuje 

obroty na jednego mieszkańca. Największy eksport na jednego mieszkańca w 2020 roku był 

w Czechach, na Słowacji, nieco mniejszy na Węgrzech i najmniejszy w Polsce (15 682, 

13 879, 10 759, 6242 euro na osobę). 
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Pandemia COVID-19 rozpoczęła się w listopadzie 2019 roku w Chinach, do Europy 

dotarła w 2020 roku i jest to pierwszy rok, kiedy można oceniać jej skutki. Oceniając zmianę 

wielkości PKB, wskazano na szkody, jakie poniosły gospodarki V4. 

Na rysunku 4 zaprezentowano PKB w krajach V4 w latach 2004-2020. Wszystkie 

kraje V4 w 2020 roku poniosły stratę w wyniku pandemii, podobnie jak pozostałe kraje UE. 

Jedynie Irlandia, Luksemburg, Dania i Litwa nie odnotowały spadku PKB. Największy 

relatywny spadek PKB odnotowały Węgry (–7,48%), później Czechy (–4,79%), Słowacja 

(–56%) i Polska (–2,02%). Obroty handlowe w największym stopniu zmalały na Słowacji, 

po stronie eksportu 6% a po stronie importu 9%; w Czechach relatywne spadki wynosiły 

odpowiednio 6% i 7%, na Węgrzech 5% i 7% a w Polsce 1% i 5%. Warto odnotować, 

że import szybciej malał niż eksport. Na Węgrzech i w Czechach import z Unii Europejskiej 

zmniejszył się o 8% a z krajami trzecimi o 3%, a na Słowacji i w Polsce było odwrotnie. Duże 

spadki importu odnotowano z pozostałych krajów świata (15% i 7%) a z UE odpowiednio 

tylko 6% i 4%. W przypadku eksportu relatywny jego spadek mniej więcej był taki sam 

z krajami UE jak i innymi, wahał się od 5% do 6% za wyjątkiem Polski, gdzie spadek na obu 

rynkach wynosił 1%. 
 

 
Rysunek 4. Produkt krajowy brutto w cenach rynkowych w krajach V4 w latach 2004-2020, 

w mln euro 

Figure 4. Gross domestic product at market prices in the V4 countries in 2004-2020, in million euro 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu / own elaboration based on Eurostat data. 

Spadek eksportu i importu nie rozkładał się równomiernie w poszczególnych grupach 

towarowych. W największym stopniu odnotowano spadek w obrotach paliwami mineralnymi, 

smarami i towarami pochodnymi i to zarówno po stronie eksportu, jak i importu (tab. 3 i 4). 

Grupy towarowe, w których nie odnotowano spadku w obrotach, to żywność, napoje, tytoń 

i chemikalia (tu za wyjątkiem Słowacji), gdzie wzrosty obrotów wynosiły od 4% do 6%. 

Podobnie było w przypadku importu, z tym że wzrostu obrotów tymi grupami nie odnotowały 

Czechy i Słowacja. 
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Tabela 3. Relatywne zmiany eksportu w poszczególnych grupach towarowych w 2020 roku w relacji 

do 2019 roku w krajach V4, w % 

Table 3. Relative changes in exports in individual commodity groups in 2020 compared to 2019 

in the V4 countries, in % 

Kraje V4 

Żywność, 

napoje, 

tytoń 

Surowce 

niejadalne 

Paliwa, 

smary 

 itp. 

Chemikalia 

itp. 

Inne 

przemysłowe 

Maszyny, 

urządzenia, 

sprzęt 

transportowy 

Czechy 6 –6 –36 0 –6 –6 

Węgry 4 –7 –29 6 –9 –5 

Polska 6 –2 –31 5 –1 –2 

Słowacja 4 –1 –20 –7 –11 –3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu / own elaboration based on Eurostat data. 

 

Tabela 4. Relatywne zmiany importu w poszczególnych grupach towarowych w 2020 roku w relacji 

do 2019 roku w krajach V4, w % 

Table 4. Relative changes in imports in individual commodity groups in 2020 compared to 2019 

in the V4 countries, in % 

Kraje V4 

Żywność, 

napoje, 

tytoń 

Surowce 

niejadalne 

Paliwa, 

smary 

 itp. 

Chemikalia 

itp. 

Inne 

przemysłowe 

Maszyny, 

urządzenia, 

sprzęt 

transportowy 

Czechy –1 –9 –38 –1 –9 –4 

Węgry 1 –11 –37 9 –4 –6 

Polska 4 –5 –34 3 –1 –6 

Słowacja 0 –8 –27 0 –12 –7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu / own elaboration based on Eurostat data. 

Podsumowanie i wnioski 

Reasumując, przeprowadzone badania wskazały, że: 

1. Handel zagraniczny największe znaczenie ma w trzech krajach, na Słowacji, Węgrzech 

i w Czechach (stopa eksportu od 77% do 81%). W Polsce stopa eksportu wynosi 45%. 

2. Kraje V4 cechują się dużą współzależnością handlową ze sobą nawzajem i z krajami UE. 

3. Największe straty z powodu pandemii odniosły Węgry i Czechy. 

4. Największe spadki eksportu i import odnotowały Słowacja, Czechy, Węgry. 

5. W największym stopniu odnotowano spadek w obrotach paliwami mineralnymi, smarami 

i towarami pochodnymi. 
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6. Są duże różnice w spadku importu z krajów trzecich. Na Węgrzech i w Czechach 

zmniejszył się tylko o 3%, na Słowacji o 15% a w Polsce o 7%. 

Uzyskane wyniki pozwoliły na weryfikację hipotez. Pierwsza hipoteza, która zakłada, 

że kraje Grupy Wyszehradzkiej, pomimo wielu podobieństw, poniosły różne szkody 

wynikające z pandemii COVID-19, się potwierdziła. Jest duża różnica między Węgrami 

i Czechami a  Polską i Słowacją. Wynikało to z dużego zaangażowania się Czech i Węgier 

w handel międzynarodowy oraz spadku popytu krajowego na Węgrzech. Istotną kwestią jest 

także, że w kluczowych grupach towarowych eksport spadał szybciej niż import, co miało 

miejsce w Czechach w przypadku maszyn, urządzeń i sprzętu transportowego oraz 

na  Węgrzech w przypadku innych towarów przemysłowych. Druga hipoteza zakładał, 

że negatywne skutki są tym większe, im większa jest wrażliwość kraju na zakłócenia 

współpracy i współzależność. Ta hipoteza nie została zweryfikowana pozytywnie, Słowacja, 

która jest najbardziej zaangażowana w handel z UE i krajami V4, poniosła relatywnie 

małe straty. Zagadnienie to wymaga dalszej analizy i badań.  

Kluczowe wnioski z przeprowadzonych badań są następujące: choć pandemia COVID-19 

przyczyniła się do spadku obrotów handlowych i przyniosła szkody gospodarkom 

narodowym, to ogólny handel towarami raczej przyczyniał się do poprawy sytuacji 

we wszystkich krajach V4 za wyjątkiem Czech. Drugi wniosek dotyczy struktury towarowej 

i popytu. Pandemia zmieniała zapotrzebowania ludzi i popyt reprezentatywny 

w szczególności na dobra i usługi medyczne i około medyczne. Kraje posiadające potencjał 

produkcyjny tym zakresie zyskały, pozostałe muszą podążać za zmianami, bo w przeciwnym 

razie pozostaną w tyle. Poziom obrotów, dynamika i tempo zmian PKB zależą od struktury 

towarowej produkcji oraz popytu krajowego i zewnętrznego. 
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Wpływ COVID-19 na funkcjonowanie organizacji 

na przykładzie Armii Zbawienia w Kanadzie 

The impact of COVID-19 on the functioning of the organisation 

based on the example of the Salvation Army in Canada 

Synopsis. Głównym celem rozdziału jest analiza tego, jak restrykcje prawne dotyczące koronawirusa, nałożone 

przez rząd kanadyjski, wpłynęły na branżę sklepów charytatywnych w Ontario. Niniejsze opracowanie składa się 

z wprowadzenia oraz trzech części. Wprowadzenie zawiera definicję tego, czym jest koronawirus, i wyjaśnia 

historię rozwoju pandemii COVID-19. Pierwsza część wyjaśnia, jakie środki ostrożności zostały zastosowane 

przez rząd kanadyjski w walce z pandemią SARS-CoV-2. Ponadto zawiera analizę środków wdrożonych przez 

rząd federalny Kanady w celu walki z kryzysem gospodarczym. Druga część analizuje System Poziomu 

Zagrożenia Epidemicznego, który jest dobrą wizualizacją sposobów wdrażania „czerwonych stref” przez różne 

społeczności regionalne. Ostatnia część wyjaśnia historię Armii Zbawienia i jej strukturę organizacyjną 

w Ontario. Opisuje również rynek sklepów charytatywnych. Ponadto wyjaśniono wpływ ograniczeń COVID-19 

na działalność sklepów z używanymi rzeczami Armii Zbawienia. Przegląd literatury wskazuje, iż Armia 

Zbawienia podczas pandemii COVID-19 była dotowana przez rząd Kanady. Jednak kryzys gospodarczy 

i metody dystansowania społecznego wywarły ogromny wpływ na działalność gospodarczą, zarówno firmy, 

jak i jej pracowników, powodując zmienność popytu, zwiększony efekt byczego bicza, a także 

niestabilność finansową. 

Słowa kluczowe: COVID-19, Employment Insurance (EI), Canada Emergency Response Benefit, 

dystansowanie społeczne, System Poziomu Zagrożenia Epidemicznego, sklepy charytatywne 

 

Abstract. The main objective of this chapter is to analyse the impact of COVID-19 restrictions posed by the 

Government of Canada on the thrift store industry in Ontario. This study consists of four sections. The first 

section defines what is Coronavirus and describes historical background of the COVID-19 pandemic. In the next 

section it is explained what precautions were implemented by the Government of to fight SARS-CoV-2 

pandemic. Furthermore, this section analyses the measures implemented by the federal government of Canada to 

fight the economic crisis resulting from COVID-19 restrictions. The following section analyses Alert Level 

System which is a good visualisation of how the “red zones” are implemented by different regional communities. 

The final section explains the history of the Salvation Army and its organisational structure in Ontario. It also 

describes the market of charity shops and thrift stores. Finally, this chapter explains the impact of COVID-19 

restrictions on the Salvation Army thrift store operations. The literature review reveals that the Salvation Army 

during the COVID-19 pandemic was subsidised by the Government of Canada. However, the economic crisis 

and social distancing methods had a huge impact on the economic activity of the company and its workers. 

Keywords: COVID-19, Employment Insurance (EI), Canada Emergency Response Benefit, social distancing, 

Alert Level System, thrift stores 

 

 

 

 



K. Wojtczuk, T. Rokicki                                                    Wpływ COVID-19 na funkcjonowanie organizacji... 

 

22 

Wprowadzenie 

Władze Chińskiej Republiki Ludowej poinformowały 31 grudnia 2019 roku Światową 

Organizację Zdrowia (WHO) o duzym wzroście zachorowań na nową formę zapalenia płuc 

w mieście Wuhan (prowincja Hubei). Przyczynę tych infekcji zidentyfikowano później jako 

SARS-CoV-2, czyli nową odmianę wirusowej choroby oddechowej SARS-CoV. Światowa 

Organizacja Zdrowia ogłosiła 30 stycznia 2020 roku, iż wirus ten stanowi zagrożenie dla 

zdrowia publicznego na całym świecie. Wirus ten 11 lutego 2020 roku otrzymał miano 

COVID-19 [Canadian Public Health Association 2021]. Jest to choroba zakaźna, która 

atakuje receptory typu ACE-2 znajdujące się u ludzi na komórkach płucnych [Sęczkowska 

2021]. Wskutek tego może powstać ciężka infekcja dróg oddechowych a nawet niewydolność 

oddechowa [WHO 2021]. Wirus ten roznoszony jest podczas kaszlu, kichnięć, ciężkich 

oddechów nosiciela, ale także przez dotyk zakażonych powierzchni [Pathak 2021]. Wszystko 

to może skutkować inhalacją COVID-19 poprzez usta, nos bądź oczy [WHO & International 

Labour Organization 2021].  

W związku z nagłym wzrostem zakażeń nowej formy koronawirusa Światowa 

Organizacja Zdrowia ogłosiła 11 marca 2020 roku stan epidemii [Canadian Public Health 

Association 2021]. Decyzja ta skutkowała nie tylko wzrostem ryzyka związanego 

ze zdrowiem publicznym, ale także doprowadziła do spustoszenia na rynkach światowych, 

co spowodowało kryzys gospodarczy [Czech i in. 2020]. 

Głównym celem rozdziału jest określenie, jak spowodowany przez COVID-19 kryzys 

gospodarczy wpłynął na funkcjonowanie branży sklepów charytatywnych w Ontario na 

przykładzie działalności organizacji non-profit, tj. Armii Zbawienia. 

Niniejszy rozdział składa się z trzech części. Pierwsza część wyjaśnia, jakie środki 

ostrożności zostały zastosowane przez rząd kanadyjski w walce z pandemią COVID-19. 

Ponadto zawiera analizę środków wdrożonych przez rząd federalny Kanady w celu walki 

z kryzysem gospodarczym. Druga część analizuje System Poziomu Zagrożenia 

Epidemicznego, który jest dobrą wizualizacją sposobów wdrażania „czerwonych stref” przez 

różne społeczności regionalne. Trzecia część wyjaśnia historię Armii Zbawienia i jej strukturę 

organizacyjną w Ontario. Opisano w niej również rynek sklepów charytatywnych. 

Na koniec wyjaśniono wpływ ograniczeń COVID-19 na działalność sklepów z używanymi 

rzeczami Armii Zbawienia. 
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Reakcja władz Kanady na wybuch pandemii COVID-19 

Duży wzrost liczby nowych zachorowań na COVID-19 na terenie kanadyjskiej prowincji 

Ontario, a także brak skutecznej terapii spowodowały, iż władze Ontario wprowadziły 

30 marca 2020 roku procedurę dystansowania społecznego [Nielsen 2020]. Działalność 

społeczna oraz mikrogospodarcza została całkowicie ograniczona, rząd prowincjalny zmuszał 

wszystkich obywateli do pozostawania w domach. Tylko niezbędni pracownicy mogli dalej 

prowadzić swoją działalność mikroekonomiczną [Detsky i Bogoch 2020]. Nacisk na 

wprowadzenie tych ograniczeń wywierał rząd federalny Kanady, który już od 11 lutego 

2020 roku zaczął wspierać globalną działalność w celu pokonania pandemii, ostrzegając 

swych obywateli przed podróżowaniem do Chińskiej Republiki Ludowej [Government of 

Canada 2021]. Rząd federalny ograniczył 16 marca 2020 roku loty międzynarodowe tylko do 

4 miast i zabronił przyjazdu obcokrajowców z innych kontynentów. Kanada zamknęła 

21 marca 2020 roku granicę ze Stanami Zjednoczonymi pierwszy raz w historii tego państwa. 

Ograniczenia te nie obowiązywały niezbędnych pracowników oraz kanadyjskich obywateli 

wracających do swoich domów. Wprowadzono także wymóg 14 dni kwarantanny [Detsky 

i Bogoch 2020]. 

Wprowadzenie powyższych ograniczeń w Kanadzie, a także implementacja podobnych 

przepisów w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach na całym świecie doprowadziły do 

powstania kryzysu w skali kontynentalnej (Ameryka Północna) i globalnej (Europa, Azja itd.). 

Termin kryzys oznacza okres załamania lub przesilenia w funkcjonowaniu danego systemu. 

Z reguły pojęcie kryzysu dotyczy konkretnej sfery, tj.: społecznej, politycznej, kulturalnej 

[Encyklopedia PWN 2021]. Rozwijający się w sferze zdrowia publicznego kryzys skutkował 

zamknięciem wielu zakładów pracy i powstaniem kryzysu gospodarczego. W związku z tym 

wiele gospodarstw domowych straciło pracę, która była ich głównym źródłem dochodów 

[Achou i in. 2020]. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację rząd federalny Kanady udostępnił 

program różnorodnych świadczeń finansowych [Bryant i in. 2020]:  

 Employment Insurance (EI) Sickness Benefit – uzyskanie zasiłku chorobowego dla 

bezrobotnych zostało uproszczone poprzez skrócenie okresu aplikacji o jeden tydzień. 

Wszystkie przypadki pozostawania w kwarantannie podlegały pod ten zasiłek oraz nie 

wymagały dostarczenia zaświadczeń lekarskich. Wymogiem było jednak przepracowanie 

600 godzin w poprzednim roku kalendarzowym [Bryant i in. 2020]; 

 Canada Emergency Care Benefit – program ten miał na celu udostępnić EI Sickness 

Benefit osobom, które straciły pracę z powodów pandemicznych [Bryant i in. 2020]; 
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 Canada Emergency Response Benefit (CERB) – był to tymczasowy zasiłek gotówkowy 

wydawany raz na cztery tygodnie w wysokości 2000 $ i był stworzony dla pracowników, 

których zarobki w okresie pandemii spadły poniżej 1000 $ miesięcznie. Świadczenie to 

było skierowane do osób, które nie zakwalifikowały się na Employment Insurance [Petit 

i Tedds 2020]. Ponadto środki przyznawane były w sposób szybki i zautomatyzowany (za 

pomocą formularza online bądź poprzez automatyczną pocztę głosową) [Petit i Tedds 

2021]. Canada Revenue Agency wypłacała zasiłek maksymalnie w ciągu 10 dni 

roboczych niezależnie od zadeklarowanych dochodów w 2019 roku [Petit i Tedds 2020]. 

Zasiłek ten obowiązywał od 15 marca do 2 października 2020 roku [Petit i Tedds 2021]; 

 Canada Child Benefit – jest to kanadyjski odpowiednik świadczeń wychowawczych 

„Rodzina 500 Plus”. W związku z pandemią koronawirusa rząd federalny Kanady 

udostępnił dodatkowo w 2020 roku po 300 $ na każde dziecko [Bryant i in. 2020]; 

 Canada Emergency Student Benefit (CESB) – był to miesięczny zasiłek dla 

niepełnosprawnych studentów, a także studentów opiekujących się dziećmi. Świadczenie 

to obowiązywało tylko od maja 2020 do sierpnia 2020 roku [Bryant i in. 2020]. 

System Poziomu Zagrożenia Epidemicznego 

System Poziomu Zagrożenia Epidemicznego (Alert Level System) został stworzony 

w maju 2020 roku, aby określić plan postępowania podczas różnych faz pandemii 

koronawirusa. System ten zawiera wytyczne dotyczące tego, jakie środki dystansowania 

społecznego należy zastosować, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa 

w danym regionie geograficznym. Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 wymaga specjalnej 

reakcji, nie tylko w wymiarze władz centralnych, ale też w sferze regionalnej, gdyż każda 

wspólnota powiatowa charakteryzuje się różną liczbą zachorowań, a co za tym idzie 

zróżnicowanym poziomem ryzyka epidemicznego [Emergency Control Group 2021]. 

Główne czynniki zwiększające ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa to (rys. 1): 

 bliski kontakt z ludźmi – poniżej 2 m od siebie, 

 zamknięte przestrzenie – brak dobrej wentylacji, 

 przedłużony kontakt z innymi ludźmi, 

 tłumy – miejsca w których zbiera się dużo osób, 

 brak ochrony – brak wyposażenia ochronnego (masek lub sprzętu do dezynfekcji rąk). 
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Rysunek 1. Czynniki zwiększające ryzyko 

pandemiczne 

Figure 1. Pandemic risk increase factors 

Źródło/Source: Emergency Control Group [2021]. 

Aby stworzyć równowagę pomiędzy ochroną przeciwpandemiczną a zakłóceniami 

ekonomiczno-społecznymi, nie powinno się stosować metod dystansowania społecznego 

w formie zerojedynkowej (zamknięcie gospodarki versus jej otwarcie). Poziom ryzyka 

pandemicznego cały czas zmienia się ze względu na demografię regionalną. Jego najwyższy 

etap (czerwony) występuje, kiedy ryzyko rozwoju koronawirusa jest bardzo wysokie 

w danym regionie i wymaga zamknięcia gospodarki lokalnej poprzez stworzenie „czerwonej 

strefy”, czyli kiedy zostają wprowadzone najbardziej srogie metody dystansowania 

społecznego. Kiedy poziom zagrożenia epidemicznego spada, wtedy jest możliwe stopniowe 

poluzowanie metod dystansowania społecznego. System ten wprowadza cztery rodzaje stref: 

zieloną, żółtą, pomarańczową oraz czerwoną (tab.  1). 
 

Tabela 1. Wizualizacja etapów Systemu Poziomu Zagrożenia Epidemicznego 

Table 1. Visualisation of the Alert Level System stages 

Alert Level 4 

Red (Control) 

Very High Risk 

Drastic measures to contain the spread of the virus and save lives.  

Poziom bardzo wysokiego ryzyka wymaga wprowadzenia bardzo rygorystycznych 

metod dystansowania społecznego, aby zahamować drastyczny wzrost zachorowań. 

Alert Level 3 

Orange (Restrict) 

High Risk 

Extreme precautions to limit community transmission and COVID-19 outbreaks, 

while allowing some activity to resume. 

Wprowadzenie szczególnych środków ostrożności w celu ograniczenia rozwoju 

epidemii, przy jednoczesnym umożliwieniu wznowienia niektórych działań. 

Alert Level 2 

Yellow (Protect) 

Moderate Risk 

Physical distancing and restrictions on leisure & social activities to prevent 

a resurgence of the virus. 

Wprowadzenie metod dystansowania społecznego dotyczących spędzania wolnego 

czasu oraz zgrupowań społecznych. 

Alert Level 1 

Green (Prevent) 

Normal Risk 

Most normal activity can resume, with precautions and health guidelines followed at 

all times. Population prepared for an increase in alert levels if necessary. 

Wznowienie normalnej aktywności społecznej z ciągłym zachowaniem 

podstawowych środków ostrożności. Przygotowanie społeczeństwa na ewentualny 

wzrost zagrożenia epidemiologicznego. 

Źródło/Source: Prevent Epidemics [2020]. 
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Przedstawiony model jest dobrą wizualizacją stref zagrożenia epidemiczengo, jednakże 

kryteria określania poszczególnych poziomów zagrożenia są niejasne. Kwalifikacja 

poszczególnych wspólnot regionalnych do stref zagrożenia opiera się na współczynniku 

stwierdzonych zakażeń w stosunku do liczby mieszkańców na danym terenie. Miałoby to sens 

w przypadku, gdy przeprowadzano by badania międzypopulacyjne. Analizy takie powinny 

brać pod uwagę mobilność nosicieli koronawirusa między dwoma strefami (np. czerwoną 

i żółtą). Dzięki temu ustalony współczynnik odzwierciedlałby rzeczywisty poziom epidemii 

na danym obszarze [Leśniak i Nowosielska 2020].  

Funkcjonowanie Armii Zbawienia w Kanadzie w czasie pandemii 

Armia Zbawienia jest międzynarodowym ruchem chrześcijańskim założonym przez 

Williama i Catherine Booth w 1865 roku z główną siedzibą przy Whitechapel Road 

w  Londynie, w Wielkiej Brytanii [Murdoch 1994]. Armia Zbawienia zaczęła 21 maja 

1882 roku swoją działalność na terenie Kanady [Merritt i Satterlee 2017]. Założyciele tego 

ruchu porzucili konwencjonalną myśl kościoła i skierowali własne działania do tego, aby 

zwalczać głód oraz dawać nadzieję ludziom biednym i bezdomnym [Salvation Army 2021]. 

Na podstawie takich strategicznych wartości Armia Zbawienia prowadzi swoją działalność 

charytatywną przy współpracy władz lokalnych i poprzez wsparcie z funduszy rządowych 

[Robertson 2018]. Szacuje się, iż rząd kanadyjski powiększył budżet Armii Zbawienia 

o 11,25 miliona dolarów kanadyjskich, w celu zwiększenia dostępu do żywności podczas 

pandemii COVID-19 [Moulton 2020]. 

Jednakże Armia Zbawienia większość swoich środków finansowych generuje 

wewnętrznie na podstawie własnych działań organizacyjnych [Robertson 2018]. Fundusze 

te w Kanadzie są pozyskiwane głównie z działalności sieci sklepów dyskontowych 

z używanymi rzeczami (tzw. sieci thrift store). W tym przypadku są to sklepy charytatywne 

(charity shops) zdefiniowane przez Montgomery’ego i Mitchella [2014] jako sklepy 

sprzedające lekko używane produkty pochodzące z darowizn, których zyski są przeznaczane 

na cele charytatywne. 

Szacuje się, że Amerykanie oddają corocznie ponad 2,5 miliarda ton odzieży i tekstyliów. 

Sklep z używanymi rzeczami (thrift store) stanowi centralne i niezbędne ogniwo dla tych 

darowizn, ponieważ tam są zbierane używane, a także niechciane przedmioty. 

Sklep z używanymi rzeczami czerpie zyski z handlu niechcianymi produktami i generuje 

dobrze prosperujący biznes używanych przedmiotów [Rohlfing-Dodson 1993].  
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Produkty te wymagają jednak procesu dystrybucji oraz wsparcia logistycznego. 

W związku z tym Armia Zbawienia na terenie całego Ontario ma dwie centrale 

dystrybucyjno-recyklingowe oraz jeden jard przeładunkowy. Centrum dystrybucji 

i recyklingu obsługujące sklepy w Południowo-Zachodnim Ontario znajduje się w Oakville 

(rys. 2). Sklepy w Północno-Wschodnim Ontario są obsługiwane przez magazyn 

w Scarborough. Obsługa sklepów na terenie Północno-Zachodnim jest wspomagana przez 

jard przeładunkowy w Hamilton. Wszystkie sklepy oraz magazyny dystrybucyjno- 

-recyklingowe mają stworzone miejsca zbiórki darowizn (Donor Welcome Centres). Oznacza 

to, iż w każdym regionie Ontario znajduje się miejsce zbiórki niechcianych rzeczy, które 

zamiast trafiać na śmietnik są wykorzystywane na cele charytatywne. Zebrane w danym 

sklepie produkty są sortowane oraz segregowane na miejscu, a następnie rozdystrybuowane 

do innych sklepów poprzez oddział transportowy z centrum dystrybucyjno-recyklingowego. 

Utylizacją odpadów oraz hurtową sprzedażą odzieży i innych produktów zajmują się także 

magazyny dystrybucyjno-recyklingowe. Każde centrum dystrybucji Armii Zbawienia ma 

własny oddział transportowy zajmujący się wyłącznie logistyką lokalną. Armia Zbawienia nie 

zajmuje się transportem długometrażowym między centrami dystrybucji różnych 

prowincji Kanady. 

 
Rysunek 2. Schemat organizacyjny Centrum Recyklingu i Dystrybucji Armii Zbawienia w Oakville 

Figure 2. Organisational chart of the Salvation Army Recycling and  Distribution Centre in Oakville 

Źródło/Source: opracowanie własne / own elaboration. 
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Kiedy 30 marca 2020 roku władze Ontario wprowadziły stan nadzwyczajnego 

zagrożenia epidemicznego, wszyscy pracownicy sklepów dyskontowych oraz centrów 

dystrybucyjno-recyklingowych zostali tymczasowo zwolnieni. Armia Zbawienia 

kontynuowała swoją działalność tylko w zakresie zbiórki darowizn, co wymagało mniejszych 

zasobów ludzkich i ograniczonych nakładów logistycznych. W sklepach pracowali tylko 

menadżerzy, do transportu wykorzystywano tylko dwie ciężarówki, a magazyny oraz naczepy 

zapchane były używanymi rzeczami. Zwolnienie trzech czwartych wszystkich zasobów 

ludzkich podczas pandemii COVID-19 skutkowało powstaniem szarej strefy gospodarczej. 

Szara strefa jest to ukrywana działalność ekonomiczna generująca wartość dodaną 

[Fundowicz i in. 2021]. Armia Zbawienia dalej fundowała plan prywatnych ubezpieczeń 

zdrowotnych dla wszystkich swoich pracowników, jednak zatrudnienie zapewnione było 

tylko jednej czwartej zasobów ludzkich. Pozostali pracownicy mieli do wyboru przejść na 

zasiłek w formie Employment Insurance (EI) Sickness Benefit bądź Canada Emergency 

Response Benefit (CERB). Większość pracowników przeszła na CERB, gdyż procedura 

przyznawania funduszy była mniej skomplikowana. Osobom, które przepracowały dużo 

godzin w poprzednim roku rozliczeniowym, bardziej opłacało się przejść na EI. 

Wadą takiego systemu było to, iż CERB karał ludzi czynnych zawodowo, którzy 

w danym czterotygodniowym okresie zarobili oficjalnie ponad 1000 $ [Petit i Tedds 2020]. 

Automatycznie wypłacone środki z zasiłku CERB w tym przypadku musiały być zwrócone. 

Jednakże dużo ludzi tymczasowo zwolnionych z Armii Zbawienia znalazło sobie inne źródła 

dochodu gotówkowego. Nie deklarując dochodów gotówkowych, korzystali z zasiłku CERB 

i ubezpieczenia na zdrowie z Salvation Army. Był to główny czynnik powstania wcześniej już 

wspomnianej szarej strefy. 

Pracownicy centrów dystrybucyjnych Armii Zbawienia zostali ponownie zatrudnieni 

4 czerwca 2020 roku. Zatrudnienie pracowników sklepów typu thrift store było uzależnione 

od współczynnika ryzyka w strefach zagrożenia epidemicznego. Takie miejscowości jak 

Brampton, Streetsville czy Hamilton Downtown były oznaczone kolorem czerwonym, 

w związku z czym tamtejsze sklepy były zamknięte. W środku lata 2020 roku sklep 

w Streetsville „spadł” do strefy żółtej i został ponownie otwarty, aby na zimę zostać znowu 

zamkniętym ze względu na wzrost poziomu ryzyka epidemicznego. Najdłużej były zamknięte 

sklepy na terenie Brampton. Sytuacja ta była niekorzystna dla pracowników sklepów typu 

thrift store, którzy w 2020 roku kilkakrotnie byli zwalniani i zatrudniani przez Armię 

Zbawienia. Niestabilność dotycząca zasobów ludzkich sprawiła, że dużo zdolnych 

i pracowitych ludzi znalazło sobie inną pracę. 
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Co więcej całe przedsiębiorstwo borykało się z niestabilnością przychodów oraz 

trudnością planowania finansowego. Wiązało się to z brakiem wiedzy na temat tego, gdzie 

w następnym okresie rozliczeniowym zostanie wprowadzona czerwona strefa zagrożenia 

epidemicznego. Z tego też powodu trudno było przewidzieć zmienność popytu i podjąć 

odpowiednie działania związane z zarządzaniem zaspami. Ponadto obowiązek 

przetrzymywania ubrań w kwarantannie intensyfikował efekt byczego bicza dotyczący 

zapasów palet i pojemników transportowych. W związku z tym centrum dystrybucyjne 

musiało kupować dużo więcej opakowań transportowych. 
 

Podsumowanie i wnioski 

Koronawirus jest to chorobą zakaźną, która atakuje receptory typu ACE-2 znajdujące się 

u ludzi na komórkach płucnych. Wskutek tego może powstać niewydolność oddechowa. 

Wirus ten roznoszony jest podczas kaszlu, kichnięć, ciężkich oddechów nosiciela, ale także 

przez dotyk. W związku z szybkim tempem rozprzestrzeniania się COVID-19 Światowa 

Organizacja Zdrowia ogłosiła 11 marca 2020 roku stan epidemii. Znaczny wzrost liczby 

nowych zachorowań na terenie kanadyjskiej prowincji Ontario, a także brak skutecznej terapii 

spowodowały, iż władze 30 marca 2020 roku wprowadziły procedurę dystansowania 

społecznego oraz bezwzględne zamknięcie ekonomii. Nacisk na wprowadzenie tych 

ograniczeń wywierał rząd federalny Kanady, który już wcześniej wspierał globalną 

działalność w celu pokonania pandemii. Wprowadzenie stanu pandemii COVID-19 

skutkowało wzrostem ryzyka związanego ze zdrowiem publicznym oraz doprowadziło do 

powstania kryzysu gospodarczego. W związku z tym rząd federalny Kanady udostępnił 

program różnorodnych świadczeń finansowych. 

W czerwcu 2020 roku nastąpiło stopniowe otwarcie gospodarki Ontario. Jednakże 

w „czerwonych strefach” dalej obowiązywało bezwzględne zamknięcie ekonomii. System 

Poziomu Zagrożenia Epidemicznego jest dobrą wizualizacją sposobu wdrażania „czerwonych 

stref”, ponieważ zawiera wytyczne dotyczące tego, jakie środki dystansowania społecznego 

należy zastosować, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w danym 

regionie geograficznym. 

Armia Zbawienia jest międzynarodowym ruchem chrześcijańskim prowadzącym 

sklepy  z  używanymi i niechcianymi przedmiotami, których zyski są przeznaczane 

na  cele  charytatywne. Armia Zbawienia podczas pandemii COVID-19 była dotowana przez 
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rząd  Kanady. Kryzys gospodarczy i metody dystansowania społecznego wywarły ogromny 

wpływ na działalność gospodarczą, zarówno firmy, jak i jej pracowników, powodując 

zmienność popytu, zwiększony efekt byczego bicza, a także niestabilność finansową.  

 

Literatura 

Achou B., Boisclair D., D’Astous P., Fonseca R., Glenzer F., Michaud P., 2020. Snapshot of 

Households That Received the Canada Emergency Response Benefit and Paths for Further 

Investigation. Survey of Household Finances in a Time of Pandemic – Part 2. Perspectives / 

/ Insights. Center for Interuniversity Research and Analysis on Organizations, Montreal, QC.  

Bryant T., Aquanno S., Raphael D., 2020. Unequal Impact of COVID-19: Emergency Neoliberalism 

and Welfare Policy in Canada. Critical Studies: An International & Interdisciplinary Journal 

15(1), 22-39. 

Canadian Public Health Association, 2021. Review of Canada’s Initial Response to the COVID-19 

Pandemic; 16.02.2021 [online] https://www.cpha.ca/review-canadas-initial-response-covid-19-

pandemic (dostęp 12.07.2021). 

Czech K., Karpio A., Wielechowski M., Woźniakowski T., Żebrowska-Suchodolska D., 2020. Polska 

gospodarka w początkowym okresie pandemii COVID-19. Wydawnictwo SGGW, Warszawa. 

Detsky A., Bogoch I., 2020. COVID-19 in Canada Experience and Response. JAMA Network 

324(8), 743-744. 

Emergency Control Group, 2021. Six Nations COVID-19 Alert System. Our Path Forward 

Version 2.1; 23.06.2021 [online] www.sixnationscovid19.ca/uploads/documents/COVID19-

Pandemic-Response-Framework2-1.pdf (dostęp 14.07.2021). 

Encyklopedia PWN, 2021. Kryzys [online] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kryzys;4011371.html 

(dostęp 09.07.2021). 

Fundowicz J., Łapiński K., Wyżnikiewicz B., Wyżnikiewicz D., 2021. Szara strefa 2021. Instytut 

Prognoz i Analiz Gospodarczych, Warszawa [online] https://polskabezgotowkowa.pl/sites/ 

all/themes/awesomeit/files/dane/IPAG_Szara_Strefa_2021.pdf (dostęp 14.07.2021).  

Government of Canada, 2021. Coronavirus disease (COVID-19): Canada’s response; 23.06.2021 

[online] https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-

infection/canadas-reponse.html (dostęp 12.07.2021). 

Leśniak G., Nowosielska K., 2020. Czerwone i żółte strefy jak rosyjska ruletka – typowanie bez zasad 

i solidnych podstaw. Prawo.pl; 17.08.2020 [online] https://www.prawo.pl/zdrowie/szczegolowe-

kryteria-wedlug-ktorych-rzad-oglasza-czerwone-i,502404.html (dostęp 14.07.2021).  

Merritt J., Satterlee A., 2017. Historical Dictionary of the Salvation Army. 2 wyd. Rowman 

& Littlefield, Lanham. 

Montgomery R., Mitchell M., 2014. Examining the Demographic Profiles of Thrift Store Donors and 

Thrift Store Shoppers. Atlantic Marketing Journal 3(1), Art. 1 [online] https://digitalcommons. 

kennesaw.edu/amj/vol3/iss1/1  

Moulton G., 2020. Government of Canada Donates $11.25 Million to The Salvation Army. 

Salvationist: The Voice of the Army; 14.10.2020 [online] https://salvationist.ca/articles/ 

government-of-canada-donates-11.25-million-to-the-salvation-army (dostęp 14.07.2021).  

Murdoch N.H., 1994. Origins of the Salvation Army. The University of Tennessee Press, Knoxville. 

Nielsen K., 2020. A timeline of COVID-19 in Ontario. Global News; 24.04.2020 [online] 

https://globalnews.ca/news/6859636/ontario-coronavirus-timeline (dostęp 14.07.2021). 



SPOŁECZNO-EKONOMICZNE SKUTKI PANDEMII COVID-19… 

 

31 

Pathak N., 2021. Coronavirus and COVID-19: What You Should Know. WebMD Medical Reference; 

19.04.2021 [online] https://www.webmd.com/lung/coronavirus (dostęp 14.07.2021).  

Petit G., Tedds L., 2020. The Effect of Differences in Treatment of the Canada Emergency Response 

Benefit across Provincial and Territorial Income Assistance Programs. Canadian Public Policy 

46(1), 29-43. 

Petit G., Tedds L., 2021. Interactions Between Federal and Provincial Cash Transfer Programs: The 

Effect of the Canada Emergency Response Benefit on Provincial Income Assistance Eligibility 

and Benefits. MPRA Paper 107895 [online] https://mpra.ub.uni-muenchen.de/107895/1/ 

MPRA_paper_107895.pdf (dostęp 14.07.2021).  

Prevent Epidemics, 2020. Staying Alert: Navigating COVID-19 Risk Toward a New Normal. COVID-

19 Resources, Alert-Level Systems for COVID-19; 20.05.2020 [online] 

https://preventepidemics.org/covid19/resources/levels (dostęp 14.07.2021). 

Robertson L., 2018. The Salvation Army Submission to Review of the Operation of the Australian 

Charities and Not For-Profits Commission Act 2012 (CTH) and the Australian Charities and Not-

For-Profits Commission (Consequential and Transitional) Act 2012 (CTH). The Salvation Army 

Australia; 28.02.2018 [online] https://treasury.gov.au/sites/default/files/2019-03/Salvation-Army-

310865.pdf (dostęp 14.07.2021).  

Rohlfing-Dodson C., 1993. A Study of the Thrift Store Industry. Theses, Dissertations, and Capstone 

Projects; Griffin Share 288 [online] https://griffinshare.fontbonne.edu/all-etds/288 (dostęp 

14.07.2021).  

Salvation Army, 2021. Our History. The Salvation Army: Giving Hope Today [online] 

https://salvationarmy.ca/about-us/history (dostęp 14.07.2021). 

Sęczkowska M., 2021. Co wiemy o witaminie C? Fakty i Mity o Przeciwdziałaniu na COVID-19. II 

Ogólnopolska Międzydziedzinowa Konferencja Naukowa „POLIHISTOR” lipiec 2021. 

World Health Organization, 2021. Health topics/Coronavirus [online] https://www.who.int/health-

topics/coronavirus#tab=tab_1 (dostęp 09.07.2021). 

World Health Organization & International Labour Organization, 2021. Preventing and mitigating 

COVID-19 at work: policy brief; 19.05.2021 [online] https://apps.who.int/iris/bitstream/ 

handle/10665/341328/WHO-2019-nCoV-Workplace-actions-Policy-brief-2021.1-eng.pdf (dostęp 

14.07.2021).  

 

Adres do korespondencji: 

mgr Kamil Wojtczuk 

(https://orcid.org/0000-0002-7407-9669) 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Logistyki 

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa 

e-mail: kamilwojtczuk@wp.pl 
 

dr hab. inż. Tomasz Rokicki, prof. SGGW 

(https://orcid.org/0000-0003-3356-2643) 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Logistyki 

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa 

e-mail: tomasz_rokicki@sggw.edu.pl 

 

 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1


B. Grucza, J. Kowalik                                            Kierowanie zespołem projektowym w obliczu pandemii… 

 

32 

Bartosz Grucza, Joanna Kowalik 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Kierowanie zespołem projektowym w obliczu pandemii COVID-19 

Leading a project team in the face of the COVID-19 pandemic 

Synopsis. W rozdziale przedstawiono wyniki badań dotyczących zarządzania projektami w obliczu pandemii 

COVID-19 w przedsiębiorstwach w Polsce. Skoncentrowano się na aspekcie kierowania zespołem projektowym. 

W polu zainteresowania autorów znalazło się przebadanie wpływu pandemii COVID-19 na sposób pracy 

zespołu projektowego oraz liczbę stanowisk w zespole. Następnie zidentyfikowano problemy powstałe na skutek 

pandemii, które mają istotny wpływ na kierowanie zespołem projektowym. Z przeprowadzonych badań wynika, 

że pandemia spowodowała zmianę sposobu prowadzenia projektów na tryb zdalny lub hybrydowy. 

Zmiana ta niesie za sobą konsekwencje w postaci problemów komunikacyjnych w zespole projektowym oraz 

trudności w realizacji procesów decyzyjnych. Respondenci zwracają także uwagę na wyzwania dotyczące 

motywacji pracowników i trudności integracji zespołów projektowych. Nie odnotowano natomiast istotnej 

zmiany liczby stanowisk pracy w zespołach projektowych. 

Słowa kluczowe: projekt, zarządzanie projektami, zespół projektowy, kierowanie zespołem projektowym, 

pandemia COVID-19 

 

Abstract. The chapter presents the results of research on project management in the face of the COVID-19 

pandemic in enterprises in Poland. The focus was on the aspect of managing a project team. The authors 

were interested in examining the impact of the COVID-19 pandemic on the way the project team works and the 

number of positions in the team. Subsequently, problems arising from the pandemic were identified that 

have a significant impact on the management of the project team. The conducted research shows that the 

pandemic caused a change in the way of project management into remote or hybrid mode. This change has 

consequences in the form of communication problems in the project team and difficulties in the implementation 

of decision-making processes. Respondents also point to the challenges of employee motivation and the 

difficulties of integrating project teams. However, there was no significant change in the number of workplaces 

in project teams. 

Keywords: project, project management, project team, managing a project team, COVID-19 pandemic 

Wprowadzenie 

Jednym z wykorzystywanych przez współczesne przedsiębiorstwa sposobów zapewnienia 

rozwoju organizacji, stanowiącym odpowiedź na dynamicznie zmieniające się warunki 

otoczenia, jest realizacja złożonych przedsięwzięć, czyli projektów. Zarządzanie projektami 

należy do działań zarządczych, w ramach których realizowane są nierutynowe procesy 

zmierzające do osiągnięcia postawionego celu. Działania realizowane w ramach projektu 

podejmowane są zgodnie z zasadami, metodami i technikami zarządzania projektami, a samo 

przedsięwzięcie jest ściśle określone co do zakresu, terminu oraz środków przeznaczonymi na 

jego wykonanie (por. Trocki [2003, s. 13]). 
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Istotnym aspektem zarządzania projektami jest kierowanie zespołem projektowym, czyli 

grupą osób mającą za zadanie realizację projektu pod przewodnictwem project manager. 

To właśnie zespół projektowy w największym stopniu wpływa na sukces lub porażkę 

przedsięwzięcia [Frączkowski i in. 2016]. Pandemia COVID-19, która rozpoczęła się 

w marcu 2020 roku wywołała istotne zmiany nie tylko w samym zarządzaniu 

przedsięwzięciami, ale właśnie w sposobie kierowania zespołem projektowym. Zarządzający 

stanęli przed nowymi wyzwaniami na skutek ograniczeń pandemicznych, które wywołały 

problemy w funkcjonowaniu zespołów ludzkich. 

W pierwszej części rozdziału przedstawiono kontekst współczesnego kierowania 

zespołem projektowym. Zwrócono uwagę na czynniki wpływające na nieefektywność pracy 

zespołu. Przybliżone zostały różnice pomiędzy kierowaniem zespołem projektowym 

a zespołem wykonującym rutynowe zadania. Następnie opisano środowisko projektu i jego 

wpływ na realizację przedsięwzięcia. 

W dalszej części rozdziału przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego z udziałem 

pracowników organizacji, ankietowanych o wpływ pandemii COVID-19 na obszar 

zarządzania projektami. Pokazano, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na sposób pracy 

zespołu projektowego, a także na liczbę stanowisk kierowniczych i stanowisk poszczególnych 

członków w zespole. Następnie skoncentrowano się na analizie problemów powstałych na 

skutek zmian po rozpoczęciu pandemii COVID-19, które w istotnym stopniu wpłynęły 

na funkcjonowanie zespołów projektowych. Celem rozdziału było przedstawienie specyfiki 

zarządzania zespołem projektowym w trakcie pandemii. 

Zarządzanie zespołem projektowym 

Istota kierowania zespołem projektowym 

Przed zespołem projektowym stawiany jest wspólny cel, którym jest osiągnięcie 

zamierzeń projektu. Zespół powołuje się na czas jego realizacji. Skuteczne prowadzenie 

przedsięwzięcia wymaga współpracy osób o różnych umiejętnościach i pracy zespołowej. 

Kierownik projektu jest odpowiedzialny za wybór członków zespołu projektowego, a także za 

zarządzanie i przewodzenie grupie, tak aby przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. 

Kierowanie nastawione jest na zadania i procesy, koncentruje się na planowaniu czynności 

i budżetu, a także na organizowaniu pracy i rozwiązywaniu problemów pojawiających się 

w projekcie, formułowaniu procedur i wymagań, kontrolowaniu oraz identyfikowaniu 
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odchyleń. Przewodzenie skierowane jest na członków zespołu projektowego. Dotyczy kreacji 

wspólnej wizji oraz planowania celów projektu, pozostawiając przestrzeń na inwencję 

i inicjatywy członków zespołu. Uczestnicy projektu mają wpływ na realizowane zadania. 

Rolą kierownika projektu jest nie tylko wymaganie czy wydawanie poleceń, ale przede 

wszystkim inspirowanie i motywowanie. Wzmacnia to zaangażowanie zespołu, co pozwala 

osiągnąć lepsze efekty realizowanego przedsięwzięcia [Walczak 2014]. 

Sukces wdrażanego przedsięwzięcia jest w największym stopniu uzależniony od pracy 

zespołu projektowego [Wachowiak i in. 2004]. Kierowanie zespołem projektowym polega na 

zbudowaniu sprawnego zespołu oraz odpowiednim oddziaływaniu na jego członków w celu 

osiągnięcia pożądanych parametrów projektu. Obejmuje wiele elementów, do których 

zaliczyć można wybór jego członków, a następnie odpowiednie zaplanowanie zadań 

w zespole i organizację pracy. Ważne są właściwa komunikacja, zadbanie o odpowiedni 

przepływ wiedzy i sposób podejmowania decyzji, a także zapewnienie integracji zespołu 

projektowego i rozwiązywanie pojawiających się konfliktów. Kierowanie zespołem 

projektowym skupia się na motywowaniu, ocenianiu i doskonaleniu członków 

zespołu projektowego.  

Do czynników ograniczających skuteczność działania zespołów projektowych można 

zaliczyć wadliwą komunikację. Wynikać może ona z utrudnionego procesu porozumiewania 

się członków zespołu projektowego. Informacje ulegają często zniekształceniu w procesie 

przekazu. Wyzwaniem jest także niewłaściwa integracja elementów składających się na 

realizowane przedsięwzięcie. Może być to związane z nieodpowiednim podziałem zadań 

projektowych, które mają wykonywać poszczególni członkowie zespołu [Frame 2001]. 

Skuteczność struktury zespołu może być ograniczana przez nieefektywny, tzn. powolny 

i niejednoznaczny proces podejmowania kluczowych decyzji, a także brak motywacji 

pracowników wynikający na przykład z nadmiaru obowiązków. Deficyt czasowy w pracy 

projektowej przekłada się na mniejsze zaangażowanie. 

Specyfika kierowania zespołem projektowym 

Kierowanie zespołem projektowym pod wieloma względami różni się od kierowania 

zespołem realizującym działania rutynowe w przedsiębiorstwie. Bardzo istotna jest rola 

kierownika projektu – kluczowej postaci w zespole. W związku z tym, że ciąży na nim 

większa odpowiedzialność niż na kierowniku zarządzającym zespołem wykonującym zadania 

w strukturze funkcjonalnej, kierownik przedsięwzięcia powinien być liderem projektu, 
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mediatorem, mentorem, ekonomistą, organizatorem, biurokratą, kierownikiem kadr, 

psychologiem i sprzedawcą [Trocki 2014]. Aby sprostać wszystkim tym wyzwaniom, musi 

posiadać odpowiednie kompetencje, szczegółowo opisywane w standardach zarządzania 

projektami (por. Wytyczne Kompetencji Indywidualnych IPMA ICB v 4.0). Ponadto 

struktura zespołu projektowego jest nietrwała. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia 

zespół ulega rozwiązaniu. Jest to szczególnie ważne z perspektywy budowania relacji 

pomiędzy członkami zespołu, często dodatkowo komplikowanej na skutek aktywnego 

zaangażowania w stałe struktury przedsiębiorstwa. Zjawisko to oznacza konieczność 

podporządkowania się decyzjom więcej niż jednego przełożonego. Sprawia to, że kierownik 

projektu ma często ograniczoną możliwość motywowania pracowników projektowych 

[Wachowiak i in. 2004]. 

Kierowanie zespołem projektowym wiąże się również z tym, że realizacja zadań stawia 

wyższe wymagania wobec członków zespołu niż wykonywanie obowiązków rutynowych. 

Jest to na ogół związane z przekrojowym charakterem projektu, jego interdyscyplinarnością, 

przy jednoczesnej koncentracji na ściśle określonych podstawowych parametrach projektu. 

Szczególne znaczenie ma ograniczony czas realizacji przedsięwzięcia, który wiąże się 

z napiętym harmonogramem i koniecznością precyzyjnego planowania zadań. 

Środowisko realizacji projektu 

Sukces projektu w dużej mierze zależy od złożoności otoczenia przedsięwzięcia, 

w którym szczególnie istotne jest zachowanie różnych grup interesów. Interesariuszy określić 

można mianem osób fizycznych lub instytucji, które pozytywnie lub negatywnie, pośrednio 

lub bezpośrednio wpływają na projekt lub podlegają jego wpływowi [Grucza 2019]. Do grona 

typowych interesariuszy zaliczyć można klientów, dostawców, sponsorów projektu, 

regulatorów, kierownictwo macierzystej firmy czy społeczności lokalne, jeśli tylko realizacja 

projektu także ich dotyczy. Realizacja przedsięwzięcia wymaga wzięcia pod uwagę specyfiki 

środowiska projektu i jego uwarunkowań. Pandemia COVID-19 wywarła szczególny wpływ 

na to właśnie środowisko m.in. przez decyzje dotyczące ograniczenia swobody prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz swobód obywatelskich wprowadzone przez rząd. 

W konsekwencji przedsiębiorstwa zostały zmuszone do ograniczenia kontaktów 

międzyludzkich wśród swoich pracowników, co tym samym wpłynęło na przebieg wielu 

przedsięwzięć oraz na proces kierowania zespołem projektowym. 
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Metodyka badań oraz charakterystyka respondentów 

Przystępując do badania, autorzy skupili się na analizie wpływu pandemii COVID-19 

na zarządzanie projektami z wyszczególnieniem aspektów dotyczących zespołu projektowego. 

Badanie zostało zrealizowane w okresie od listopada 2020 do stycznia 2021 roku 

z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego CAWI umieszczonego na platformie 

MS Forms i adresowanego do osób powyżej 18. roku życia, pracujących w organizacjach 

działających branżach, w których realizowane są złożone przedsięwzięcia. 

W opisywanym badaniu wzięło udział 91 respondentów, którzy w zdecydowanej 

większości (96,7%) posiadają wykształcenie wyższe. Odpowiedzi udzieliły zarówno kobiety 

(46,2%), jak i mężczyźni (53,8%). Ponad trzy czwarte respondentów stanowią mieszkańcy 

miast powyżej 500 tys. osób (78%). 

 

Tabela 1. Charakterystyka respondentów 

Table 1. Characteristics of the respondents 

Kryterium Udział (%) 

Płeć 
kobiety 46,2 

mężczyźni 53.8 

Wiek 

18-25 lat 23,0 

26-35 lat 27,5 

36-45 lat 30,8 

45-55 lat 16,5 

55-65 lat 2,2 

> 65 lat 0,0 

Miejsce zamieszkania 

wieś 12,1 

miasto do 20 tys. mieszkańców 2,2 

miasto do 100 tys. mieszkańców 5,5 

miasto do 500 tys. mieszkańców 2,2 

miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 78,0 

Wykształcenie 

podstawowe 0 

zasadnicze zawodowe 0 

gimnazjalne 0 

średnie 3,3 

wyższe 96,7 

Źródło/Source: opracowanie własne / own elaboration. 
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W przeprowadzonym badaniu respondenci mieli możliwość wskazania wszystkich 

zajmowanych stanowisk w organizacji, w której pracują. Największy odsetek respondentów 

pracował na stanowisku specjalisty (33%). Drugim najczęściej reprezentowanym 

stanowiskiem był członek zespołu projektowego (14%), a trzecim kierownik projektu (10%). 

Respondentami byli także pracownicy operacyjni, kierownicy niższego lub średniego 

szczebla, kierownicy wyższego szczebla, dyrektorzy, członkowie zarządu. 

 
Rysunek 1. Stanowiska zajmowane przez respondentów 

Figure 1. Positions held by respondents 

Źródło/Source: opracowanie własne / own elaboration. 

Wpływ pandemii COVID-19 na zarządzanie projektami 

Istota wpływu środowiska na realizację projektów 

Wyniki przeprowadzonego badania pokazały, że pandemia COVID-19 wywarła 

szczególny wpływ na zarządzanie projektami ze względu na decyzje rządu i przedsiębiorstw 

mające na celu ograniczenie kontaktów międzyludzkich. W związku z rozwojem pandemii 

ponad połowa respondentów wskazała, że organizacje zmieniły sposób prowadzenia 

projektów na tryb zdalny (aż 55% wskazań), zaś 27% respondentów wskazało, 

że przedsięwzięcia prowadzone są w trybie hybrydowym, który polega na połączeniu trybu 

zdalnego i stacjonarnego. 17% respondentów wskazało, że już przed pandemią projekty 

realizowane były zdalnie bądź w trybie hybrydowym. Zaledwie 1% respondentów wskazało, 
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że pomimo pandemii COVID-19 projekty prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym. 

Analiza rozkładu tej odpowiedzi pod względem branży zatrudnienia respondentów pokazała, 

że dotyczy to przedsięwzięć z dziedziny transportu i gospodarki magazynowej, co wynikać 

może z braku możliwości prowadzenia projektów tego typu w formie zdalnej. 

 
Rysunek 2. Wpływ pandemii COVID-19 na sposób prowadzenia projektów 

Figure 2. Impact of the COVID-19 pandemic on the way projects are run 

Źródło/Source: opracowanie własne / own elaboration. 

Pandemia COVID-19 wywiera wpływ na wszystkie obszary życia gospodarczego. 

W latach 2020 i 2021 w różnych dziedzinach aktywności przedsiębiorstw można zatem 

zaobserwować duże zmiany w stosunku do stanu sprzed pandemii, a na skutek kryzysu 

gospodarczego wywołanego tzw. lockdown wiele miejsc pracy zostało zredukowanych. 

Zjawisko to w mniejszym stopniu zdaje się odnosić do projektów. Respondenci zapytani 

o miejsca pracy w zespole projektowym udzielili bowiem odpowiedzi wskazujących, że nie 

odnotowano istotnych zmian w tym zakresie. Odpowiednio 79% i 75% respondentów 

wskazało, że nie dostrzegło zmian w zakresie liczby miejsc na stanowiskach kierowniczych 

i na stanowiskach członków zespołów projektowych. Nasuwa to wniosek, że na skutek 

pandemii nie zostały przeprowadzone redukcje w zespołach projektowych ani na 

stanowiskach kierownika projektu, ani stanowiskach operacyjnych. Tylko 14% respondentów 

wskazało, że dostrzega zmniejszenie liczby stanowisk zarówno kierowniczych, 

jak i operacyjnych w zespole projektowym. 
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Rysunek 3. Wpływ pandemii COVID-19 na stanowiska kierownicze w obszarze zarządzania projektami  

Figure 3. Impact of the COVID-19 pandemic on managerial positions in the area of project management 

Źródło/Source: opracowanie własne / own elaboration. 

 

 
Rysunek 4. Wpływ pandemii COVID-19 na stanowiska operacyjne w zespole projektowym 

Figure 4. Impact of the COVID-19 pandemic on operational positions in the project team 

Źródło/Source: opracowanie własne / own elaboration. 
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Problemy związane z kierowaniem zespołem projektowym w obliczu pandemii COVID-19 

Udzielone przez respondentów odpowiedzi wskazują, że większość organizacji zmieniła 

sposób prowadzenia projektów na tryb zdalny lub na model hybrydowy. Niesie to za sobą 

nowe wyzwania w kierowaniu zespołem projektowym. Zarówno zarządzanie, jak 

i przewodzenie grupą osób, z którą kontakt ograniczony jest do spotkań online, znacznie różni 

się od dotychczasowej formy kontaktu bezpośredniego. Zjawisko to stawia wiele wyzwań 

i wymaga dostosowania sposobu zarządzania dla zapewnienia efektywnej współpracy 

zespołowej. Respondenci zostali zapytani o dostrzegane przez nich problemy w pytaniu 

otwartym. W odpowiedzi wskazali, że na skutek zmiany trybu pracy znacznie pogorszyła się 

współpraca w zespołach projektowych (por. Laskowski [2020]). Jako przyczyny najczęściej 

wskazywano problemy z komunikacją, której znaczenie w dobie COVID-19 podkreśla wielu 

badawczy [Sliż 2020, s. 50-65]. Wynikają one z wydłużonych spotkań online, które 

w przypadku możliwości ich organizowania w klasyczny sposób byłyby bardziej efektywne. 

Z racji używanych zdalnych narzędzi interakcji występują problemy komunikacyjne 

dotyczące przekazywanych treści, w szczególności w sprawach niezrozumiałych 

i skomplikowanych. Wydłużeniu uległy również procesy decyzyjne. Respondenci zwrócili 

uwagę na uciążliwe problemy techniczne związane z ograniczoną przepustowością łącz 

internetowych oraz dużą liczbą komunikatorów używanych w pracy zdalnej. 

Problemy komunikacyjne przekładają się na większą liczbę spotkań online niż 

w przypadku spotkań bezpośrednich. Respondenci podkreślili, że przed pandemią pewne 

kwestie projektowe można było wyjaśniać „przy okazji” spotkania współpracowników 

z zespołu. W trakcie pandemii, wszelkie, nawet najdrobniejsze sprawy należy wyjaśniać 

poprzez umówienie dedykowanego spotkania online.  

Respondenci zajmujący stanowisko kierownika projektu zwrócili uwagę, że stoją przed 

wyzwaniem związanym z motywowaniem członków swoich zespołów. W przypadku pracy 

zdalnej trudniej jest ocenić zaangażowanie pracowników w realizowane zadania czy aktywne 

uczestnictwo w spotkaniach online. Zjawiska te wywołują negatywne samopoczucie 

członków zespołu projektowego, które wpływa w sposób niepożądany nie tylko na jakość 

wykonywanych obowiązków, ale także na nastawienie do pracy i motywację pracowników. 

Kierownikom ciężej jest identyfikować potencjalne problemy czy rozwiązywać konflikty.  

Zarządzanie projektami w dobie pandemii COVID-19 jest także związane z większą 

rotacją pracowników. Część kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych 
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przebywa na kwarantannie lub na zwolnieniu, co związane jest z wydłużonymi 

nieobecnościami. W związku tym konieczne są zastępstwa. Ma to szczególne znacznie 

w  przypadku pracowników posiadających specjalistyczne kwalifikacje, których 

trudno zastąpić. 

Brak spotkań bezpośrednich czy rotacja członków zespołu projektowego źle wpływają na 

jego integrację. Respondenci wskazali na problemy związane z niskim poczuciem wspólnoty 

wśród współpracowników. Nie znają się oni osobiście, a na spotkaniach online napotykają na 

utrudnioną możliwość nawiązania relacji. Uczestnicy badania wskazali, że ma to 

odzwierciedlenie np. w przypadku konieczności zwrócenia się o pomoc przy realizacji 

trudniejszych zadań projektowych. 

Podsumowanie i wnioski 

Efektywna praca zespołu projektowego jest kluczem do sukcesu przedsięwzięcia. 

Specyfika kierowania zespołem projektowym znacznie różni się od zarządzania zespołem 

wykonującym rutynowe zadania w funkcjonalnej strukturze organizacji. Szczególną rolę 

odgrywa kierownik projektu, który powinien posiadać odpowiednie kompetencje zarówno 

„twarde”, jak i „miękkie” tak, aby móc zarządzać zespołem i przewodzić mu. Struktura 

zespołu projektowego jest nietrwała, co przekłada się na trudności w nawiązywaniu relacji 

pomiędzy członkami, a praca w trybie projektowym stawia przed uczestnikami często wyższe 

wymagania niż w przypadku wykonywania standardowych obowiązków. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że pandemia COVID-19 wywarła wpływ na sposób 

prowadzenia projektów. Aż 55% respondentów wskazało, że po rozpoczęciu pandemii 

organizacja, w której pracują, zmieniła sposób prowadzenia projektów na tryb zdalny w celu 

ograniczenia kontaktów międzyludzkich. Jedna czwarta respondentów zadeklarowała, że 

projekty prowadzone są w sposób hybrydowy, który polega na połączeniu trybu 

stacjonarnego i zdalnego. Zaledwie 1% odpowiedzi respondentów wskazało, że po 

rozpoczęciu pandemii projekty prowadzone są klasycznie w trybie stacjonarnym. 

Zmiana sposobu pracy na tryb zdalny i hybrydowy spowodowała istotne problemy 

dotyczące kierowania zespołem projektowym. Respondenci zaliczają do nich trudności 

komunikacyjne, na które składają się wydłużone spotkania online, konieczność organizacji 

większej liczby spotkań, błędnie przekazywane komunikaty czy problemy z wyjaśnieniem 
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skomplikowanych zagadnień z racji ograniczeń używanych narzędzi komunikacji zdalnej. 

Badani odczuwają także większą rotację pracowników w zespołach projektowych. 

Zjawiska  te wpływają na brak integracji zespołów. Kierownicy projektów wskazują na 

trudności z motywowaniem współpracowników.  

Respondenci nie odnotowali istotnej zmiany liczby stanowisk w zespole projektowym na 

skutek pandemii. Prawie cztery piąte respondentów zadeklarowało, że liczba stanowisk 

zarówno kierowników projektów, jak i członków zespołów projektowych nie zmieniła się. 

Pozwala to wysnuć wniosek, że pandemia nie wpłynęła dotychczas w radykalny sposób na 

redukcję zatrudnienia w zespołach projektowych, ale istotnie wpłynęła na model 

zarządzania projektami. 
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Operation of a transport company during the COVID-19 pandemic 

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportowego 

w czasie pandemii COVID-19 

Synopsis. Celem rozdziału było przedstawienie wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie 

przedsiębiorstwa transportu drogowego. W pracy postawiono następujące cele szczegółowe: ukazanie wpływu 

pandemii koronawirusa na sektor TSL, ukazanie ograniczeń w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa transportu 

drogowego, a także wyłączenia obowiązywania niektórych przepisów prawnych. Metodą doboru celowego 

wybrano do badań przedsiębiorstwo transportu samochodowego, świadczące usługi w zakresie krajowego 

i międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy. Okres badań dotyczył lat 2020-2021. Źródłami materiałów 

były literatura krajowa i zagraniczna, akty prawne, witryny internetowe, dokumentacja przedsiębiorstwa, 

wywiad z pracownikiem przedsiębiorstwa. Do analizy i prezentacji zgromadzonych materiałów wykorzystano 

metodę opisową. Stwierdzono, że pandemia COVID-19 wpłynęła na całą branżę TSL. W początkowej fazie 

problemem był lockdown zakładów produkcyjnych. W konsekwencji transport nie miał ładunków do przewozu. 

To spowodowało spadek cen za frachty. Przedsiębiorstwa stopniowo dostosowywały się do nowych przepisów. 

Pomocą było mniej restrykcyjne podejście do ewidencji czasu pracy kierowcy czy rezygnacja z weekendowych 

zakazów jazdy dla samochodów ciężarowych. Dużym wsparciem była również pomoc państwa, którą 

przedsiębiorstwo otrzymywało z kilku źródeł. Wszystkie te działania pozwoliły przedsiębiorstwu zachować 

płynność finansową i przetrwać najtrudniejszy okres spowodowany pandemią COVID-19. 

Słowa kluczowe: transport drogowy, branża TSL, pandemia COVID-19, przedsiębiorstwo transportowe 

 

Abstract. The aim of the chapter was to present the impact of the COVID-19 pandemic on the operation of 

a road transport company. The following specific objectives were set in the study: to show the impact of the 

coronavirus pandemic on the TSL sector, show the limitations in the operation of a road transport company, 

and the exclusion of certain legal provisions. Using the method of purposive selection, a road transport company 

providing services in the field of national and international road haulage was selected for the study. The research 

period concerned the years 2020-2021. The sources of materials were domestic and foreign literature, legal acts, 

websites, company documentation, an interview with a company employee. The descriptive method was used for 

the analysis and presentation of the collected materials. It was found that the COVID-19 pandemic affected the 

entire TSL industry. In the initial phase, the problem was the lockdown of production facilities. 

As a consequence transport had no loads to carry. This caused prices for freight to fall. Nevertheless, companies 

gradually adapted to the new regulations. For example, a less restrictive approach helped record drivers’ working 

time or the abandonment of weekend driving bans for lorries. State aid, which the company received from 

several sources, was also a great help. All these measures enabled the company to maintain liquidity and survive 

the most difficult period caused by the COVID-19 pandemic. 

Keywords: road transport, TSL industry, COVID-19 pandemic, transport company 
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Introduction 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) denoted an acute respiratory infectious disease 

caused by SARS-CoV-2 virus infection. It was first recognised and described in December 

2019, in central China in Wuhan city, Hubei province [Chen et al. 2020, Huang et al. 2020, 

Lu et al. 2020a, 2020b]. However, there have been many cases that have spread beyond the 

borders of China to virtually all countries in the world. The World Health Organization 

(WHO) on 11 March 2020 declared the series of COVID-19 cases occurring from December 

2019 as a pandemic. There were more than 118,000 confirmed cases of infection in 

114 countries and 4,291 lives lost [WHO Director-General 2020]. The pace and course of the 

pandemic have varied. By 10 July 2020, 12.1 million cases of infection were confirmed 

worldwide, and 550,000 people lost their lives. Europe accounted for 2.85 million infections 

and 202,000 deaths [WHO 2020]. In Poland, 37,216 infections had been reported by 10 July, 

of which 1,562 people had died [Mapa... 2020]. The uninterrupted spread of the disease was 

due to the lack of a vaccine and effective therapeutic measures against this new virus [Jayadev 

and Shetty 2020, Shetty et al. 2020]. 

Movement restrictions were introduced in many countries, and certain activities were 

officially banned. The pandemic thus had a significant impact on social life and the economy. 

The scenarios for dealing with the epidemic varied from country to country [Jarynowski et al. 

2020]. In Poland, restrictions applied to most industries and were introduced from 13 March 

2020. As of 20 March, the epidemic status became effective in Poland [Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020...]. All regulations seriously affected the economic 

situation in Poland.  

Purpose and methods of the research 

The study’s main aim was to present the impact of the coronavirus pandemic on the 

operation of a road transport company. Therefore, the study’s specific objectives were as 

follows: to show the impact of the coronavirus pandemic on the TSL sector, to show the 

restrictions on the operation of a road transport company and the exclusion of certain 

legal provisions. 

A road transport company was selected for the study using the purposive selection 

method. The company provided services in the field of national and international road haulage. 

Transports were performed to (or from) Austria, Belgium, Belarus, the Czech Republic, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pandemia
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Denmark, France, Spain, the Netherlands, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Germany, Portugal, 

the European part of Russia, Slovakia, Hungary, Italy. The company also performed cabotage 

transports mainly on the territory of Germany and France. It transported mainly neutral pallet 

goods, including food, perishable goods, alcohol, medicines, clothes, household chemicals, 

telecommunications equipment, household appliances, RTV, computer equipment and parts, 

car parts, and many others. The company also provided waste and waste paper transport 

services, which require separate permits. In addition, thanks to specially trained drivers and 

equipment required by law, the carrier have handled the transport of certain hazardous 

materials. The company’s fleet consists of a group of vehicles with a maximum permissible 

weight (DMC) of more than 3.5 tonnes used to transport goods. The hauler had 30 truck 

tractors. All means of transport complied with exhaust gas emission standards, mainly 

EURO V and EURO VI. The transport of goods was monitored by means of the GPS. 

The company had several types of standard semi-trailers for transporting goods, from pallet to 

bulk and those that are sensitive to temperature changes. It used refrigerated bodies, isotherms, 

movable floors, curtainsiders, and tarpaulins. 

The research period concerned the years 2020-2021. The sources of materials were 

domestic and foreign literature, legal acts, websites, company documentation, an interview 

with a company employee. A descriptive method was used to analyse and present 

the collected materials. 

The TSL industry during the COVID-19 pandemic 

The year 2020 came as a surprise to everyone, including the Transport, Forwarding, 

Logistics (TSL) industry. Nevertheless, the TSL services sector quickly faced new challenges 

caused by numerous constraints, and the organisational and technological changes introduced 

allowed the supply chain to remain fluid. 

The biggest downturn was seen in March 2020, the start of the coronavirus outbreak in 

Europe. At that time, the number of cargoes to be undertaken fell dramatically, and freight 

rates were very low. The price drop for a single transport service was as much as 20%. 

The cause of this phenomenon was an oversupply of lorries compared to the number of 

available transports. This was closely related to the almost complete blockade 

of transportation from and to Italy. The observation results showed that Italy was among 
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the European countries where the situation with COVID-19 was the most severe, mainly due 

to the high daily increase of infections and increased mortality. 

The above situation has contributed to forced stoppages in many transport companies. 

Between March and June 2020, drivers employed by haulage companies were sent on 

enforced leave to avoid performing below-cost services. Initially, the employees themselves 

also exercised their right to refuse business trips to fear infecting themselves or their relatives. 

Persons working as drivers for profit belonged to a small group exempted from the 

obligation to undergo quarantine after returning to Poland from abroad. Unfortunately, despite 

this privilege, workers had problems with gigantic traffic jams at the borders, where sanitary 

checkpoints were set up to check documents, COVID forms, and take body temperature 

measurements. The COVID forms included statements of purpose, information about the 

route taken and primarily designed to eliminate unnecessary movement from areas at high 

risk of contracting COVID-19. All these measures affected the freedom of movement, which 

affected the timeliness of deliveries within the agreed timeframe. 

Coronavirus outbreaks in workplaces became a problem. Many times, warehouses, 

factories, etc., were closed overnight, which completely disrupted the previously planned 

transport process due to the inability to load or unload goods. The most noticeable impact was 

the standstill in the automotive industry, where vehicles and their parts ceased for a certain 

period, thus depriving all entities employed in the industry and those providing services 

to the sector of jobs. 

The epidemiological situation has changed the payment policy in the TSL industry. 

A new trend has emerged related to extending payment terms for performed services by 

several or even several dozen days. Many entities took advantage of the epidemic state to 

apply similar practices, but transport companies suffered the most. The end of the first quarter 

and the second quarter of 2020 was a particularly difficult period for carriers. 

The dynamically changing reality made every day full of stress and uncertainty. July 2020 

saw a resurgence in the TSL industry, easing restrictions and a return to pre-crisis traffic 

volumes, or even a minimal increase. Despite the significant improvement, another wave of 

pandemonium and lockdown was still expected around autumn and winter. The predictions 

came true, but this time they did not bring road transport to a standstill; on the contrary, there 

was an increase in demand for transport services, which resulted in a shortage of available 

vehicles on the market. Again, there was an increase in transport rates, and this time the 

transport market conditions were dictated by the hauler. 
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The beginning of 2021 turned out to be a repeat of last year. There was another third 

wave of the pandemic. Health checks were once again stepped up at the borders of some 

European countries, this time with drivers being tested for the presence of the SARS-CoV-2 

virus. Once again, this hampered smooth movement between countries due to the queues that 

formed. More problematic were situations where the test was negative, as this involved 

placing the driver in quarantine in the nearest hotel. In such a situation, the vehicle with the 

goods was towed to the nearest car park. Such practices did not meet with the approval of 

the various players in the industry and were quickly abolished, so they were sporadic. 

Road transport has always played a key role in the functioning of the economy, and the 

extraordinary time of the pandemic has further emphasized its importance. 

Precautions in the operation of a transport company 

The transport company understudy had to implement special precautions to ensure the 

safety of its employees while maintaining the continuity of its smooth operation. Following 

the recommendations of the World Health Organization, the company partially switched to 

remote working from March to June 2020. The changes included office positions, mainly 

freight forwarders, as their work tools had laptops with internet access and a phone, so there 

was nothing to prevent them from looking for loads but working from home. In addition, 

those involved in invoicing and other administrative work related to handling documents 

chose to carry out their duties from the office. 

Due to the nature of their work and the need to travel abroad on business, the drivers were 

provided with safety precautions such as disposable masks and gloves. Hand disinfectant was 

provided in each vehicle. In addition, loading and unloading sites introduced new procedures 

for handling pandemics. It was forbidden to leave the vehicle cab at many sites, so it was not 

possible to participate in loading and unloading activities, and documents were handed over 

through ajar windows. Furthermore, delegated staff were confronted with closed toilets in 

Motorway Service Areas (MOPs), petrol stations, and other smaller facilities along main 

roads. Such preventive measures have been criticized because they deprive drivers of the 

opportunity to relieve themselves of physiological needs and basic hygiene, thus insulting the 

dignity of those providing transport services. 
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COVID-19 vaccination began at the end of 2020, offering hope that the pandemic could 

be defeated more quickly. Among others, healthcare workers, teachers, and senior citizens 

aged 60+ were vaccinated first. In the company surveyed, only one employee who was 

a driver was in this privileged group. It was not until April 2021 that a vaccination enrolment 

schedule covering people born between 1976 and 2003 was published. 

Temporary derogations for drivers’ working time and suspension 

of driving bans on Sundays and public holidays 

Restrictions caused by the coronavirus pandemic became a gate for loosening regulations 

concerning drivers’ working time performing national and international road haulage. 

Some European Union countries, including Poland, as a country acting based on Article 14(1) 

of Regulation (EC) No 561/2006, received permission from the European Commission and 

introduced temporary derogations from the provisions of Article 6(1)-(3), Article 7 

and Article 8(8). 

The introduction of the exceptional measures was due to border crossing difficulties and 

involved extending the daily driving time to 11 hours. In addition, the weekly driving time 

was extended to a maximum of 60 hours, and the total driving time within a two-week cycle 

to 96 hours. The driver could take a continuous break of at least forty-five minutes after 

a driving period of five and a half hours. Derogations also allowed for a regular weekly rest 

period to be taken in the vehicle if the conditions were right. It should be noted that the daily 

and weekly standards for rest periods remained unchanged. 

Despite introducing new, lighter regulations, entrepreneurs and drivers themselves were 

skeptical about them and preferred not to use them. This was mainly due to the fear of very 

large penalties for infringements imposed by Western European countries in the event of 

checks, especially as not all countries had decided to implement the derogations. Moreover, 

haulers realising that the pandemic was global, were not prepared to take such risks. 

The growing demand for specific items, mostly food and hygiene products, 

has contributed to lifting weekend and holiday bans on lorry traffic to eliminate 

the supply bottleneck. This initiative has been joined by Austria, except the Tyrol, the Czech 

Republic, France, Germany, Greece, Italy, Portugal, Romania, except the exception of 

the Bucharest-Plošti section of DN1 Slovakia and Spain. The derogations from the driving 

ban legislation were beneficial for the transport industry, which played a key role for 

the European economy, especially at that difficult time. 
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Anti-crisis support for transport companies 

The worse financial situation of the company in 2020 was a reason to apply for additional 

support from the state budget thanks to the establishment of a government programme, 

the so-called financial shield of the Polish Development Fund (PFR) for micro, small and 

medium-sized companies. The application form submitted by the surveyed company was 

mediated by the bank that handled the company’s finances. The form was made available in 

the electronic banking system. The granting of the financial subsidy was preceded 

by a thorough verification of the entrepreneur’s application by the PFR and, among others, by 

the Social Insurance Institution (ZUS) and the Ministry of Finance. The condition for 

entitlement to receive a certain amount of financial subsidy for a small enterprise employing 

between 10 and 50 employees (without the owner), which the examined company was, was to 

document a decrease in turnover by at least 25% in any month after 1 February 2020 due to 

disruptions in the functioning of the economy as a result of COVID-19. The turnover in 2019 

verified by the PFR was used to calculate the amount of subsidy. The decline in economic 

turnover in April 2020 was in the percentage range of 25-50%. The percentage threshold 

underlying the calculation of the maximum subsidy amount was set at 4% (4% of the sales 

revenue achieved by the beneficiary in 2019 could constitute the full subsidy amount). 

The subsidy received was not refundable. It was fully allocated for purchasing vehicle parts, 

purchasing fuel and AdBlue, purchasing TIR passes, telecommunication services, settlement 

of accounting documents, settlement of drivers’ working hours, and subscription fees for 

access to transport exchanges. 

In addition, the Social Insurance Institution (ZUS) has granted the company’s request for 

a three-month waiver of insurance premiums for employees working for the company. 

The Social Insurance Institution’s remission covered the three month period from March to 

May 2020 at a rate of 50%. 

In August 2020, the District Labour Office granted the company under investigation 

a subsidy for part of the costs of employees’ salaries and social security contributions due 

thereon for no more than three months. The state aid was intended to counteract a serious 

disturbance in the economy in the context of an ongoing epidemic. 

In October 2020, the surveyed company received a liquidity loan from its bank to finance 

its business activities to provide liquidity financing due to the negative consequences 

experienced due to the COVID-19 outbreak. The funds were used to finance staff salaries, 

contributions due to Social Security, the Tax Office (US), and the costs of staff working on 
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the company’s premises, to finance public and legal obligations, to repay trade payables, to 

cover the costs of using infrastructure, to finance the purchase of goods and materials, other 

expenses necessary to ensure the continuity of the borrower’s operations, to repay current 

installments on loans, advances or leases, and to purchase undeveloped and developed land. 

The Operational Programme for Intelligent Development (OPIR) loan had to be disbursed 

within 180 days of the grant, and the final repayment date was to be after six years. Its interest 

rate was fixed at 0 percentage points. 

Because of the deterioration of the budget of companies in the transport sector, the Mayor 

of the city where the company was based, in response to the application, agreed to waive part 

of the tax due on means of transport for 2020. The waiver of the tax obligation with default 

interest amounted to 50% of the second installment of the tax obligation for 2020. 

In November 2020, the transport company under review once again received a job 

protection benefit, but this time through the Provincial Labour Office and from the 

Guaranteed Employee Benefits Fund (FGŚP). The so-called de minimis aid was due to 

the company due to the drop in business turnover following COVID-19. The scope of the aid 

for job protection concerned only the employees not covered by the downtime, but with the 

proviso that the subsidy measures could not apply to the same employees covered by 

the subsidy from the district labour office. 

The high liquidity risk proved to be one of the main risks that the company feared. 

All kinds of ad hoc material support and relief allowed the company to survive the most 

difficult period it faced in 2020. Over the coming months, the company will need to account 

for the support it has received by submitting evidence that the monies have been used to 

repair the company’s funds in line with its statutory activities for the purposes included in the 

regulations. The long-term effects of the pandemic will continue to affect the company’s 

operation under review for several more years. The consequences of COVID-19 will be 

global in scope. 

Summary and conclusions 

The unexpected outbreak of the coronavirus pandemic had an impact on the global 

economy. The transport company under study also experienced some disruption to its smooth 

operations. The effects caused by the outbreak of the pandemic and the introduction of 

restrictions were reflected in the deterioration of the company’s financial situation in 2020, 
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compared to 2019. In the first half of 2020, COVID-19 significantly worsened the case in the 

transport industry. Carriers had concerns about the threat of border closures and reduced 

international transport. The main idea that accompanied entrepreneurs and citizens worldwide 

was to reduce the spread of the SARS-CoV-2 virus, minimise the effects of the pandemic, and 

ultimately defeat the invisible enemy. To this end, the European countries united and drew up 

policies to get out of the crisis. Many restrictions were introduced, such as eliminating 

unnecessary international traffic by closing borders. In addition, wherever possible, 

the organisation was changed to remote working, or “home office”. The movement was 

possible if necessary at a safe distance, wearing masks and using dedicated hand disinfectants. 

Drivers were considered one of the most vulnerable occupational groups due to the nature 

of their work. Therefore, it was necessary to follow the WHO recommendations and 

implement extraordinary precautions. Leaving the vehicle cabin by drivers at places of 

collection or delivery of goods was reduced to a minimum. The obligation to participate in 

loading and unloading activities was abolished. For communication, the telephone or 

intercom was used. As a result, drivers were virtually isolated from external factors that could 

cause infection with the virus. 

Despite the strict sanitary regime, operators carrying out road freight transport could 

count on specific facilities. Delegated drivers returning to Poland from abroad were exempted 

from compulsory quarantine. In addition, there were fewer requirements and specific 

derogations from transport regulations in terms of drivers’ working time and Sunday and 

public holiday driving bans, which were no longer in force for many months. This allowed 

drivers to make up for delays resulting from time lost in queues at the border or other delays 

at loading and unloading caused by staff shortages due to COVID-19 disease. 

Reliefs and exemptions from certain fixed costs incurred in any activity were of great 

importance for the transport company. In addition, the company has received support from 

several funds. This allowed it to maintain liquidity during the most difficult period when the 

economy was partially closed. Without state aid, the company in question might have lost 

liquidity and consequently gone bankrupt. There are many examples of such companies. 

Pandemic COVID-19 showed how a global disease affected the functioning of the whole 

world in many aspects, economic and social. It also provides valuable lessons for the future. 

In the event of further waves of disease, businesses will already be prepared. In addition, 

procedures and practices have been developed that will be very helpful in future crises. 
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Wpływ ograniczeń ustawowych w egzekucji sądowej 

na wysokość egzekwowanych należności  

podczas pandemii COVID-19 

Impact of statutory restrictions in court enforcement 

on the amount of enforced receivables  

during the COVID-19 pandemic 

Synopsis. Ogłoszenie przez WHO 11 marca 2020 roku stanu pandemii COVID-19 było tylko początkiem okresu, 

który przyniósł ze sobą niespotykane zmiany w życiu prywatnym i zawodowym niemal wszystkich ludzi na 

świecie. Nie ominęły one także Polek i Polaków. Ogłoszone przez rząd obostrzenia nie tylko ograniczyły do 

minimum ich życie towarzyskie, ale miały także wpływ na pogorszenie sytuacji ekonomicznej, doprowadzając 

niejednokrotnie do utraty przez nich przychodów i płynności finansowej. Wszczęcie egzekucji stało się bardziej 

realne niż kiedykolwiek. Wprowadzone w odpowiedzi na tę sytuację regulacje legislacyjne miały zapobiec 

pogłębianiu się tego procesu. Celem rozdziału jest identyfikacja i ocena relacji pomiędzy ograniczeniami 

ustawowymi w egzekucji, wprowadzonymi w związku z pandemią COVID-19, a wysokością należności 

egzekwowanych w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Zakres czasowy prowadzonych rozważań został 

zdeterminowany okresem trwania pandemii. Na podstawie dostępnych danych statystycznych dokonano 

krytycznej analizy informacji źródłowych przedmiotu badania, przeanalizowano liczbę spraw skierowanych 

w czasie pandemii do egzekucji oraz wielkość sum zgłoszonych do wyegzekwowania, jak również tych 

wyegzekwowanych. Badania pokazały, że ograniczenia ustawowe egzekucji sądowej nie miały wpływu na 

wartość zgłoszonych do egzekucji kwot, wpłynęły zaś na wartość kwot wyegzekwowanych (w przypadku 

egzekucji skierowanej do nieruchomości dłużnika i jego wynagrodzenia). 

Słowa kluczowe: pandemia COVID-19, egzekucja sądowa, komornik, zadłużenie Polaków 

 

Abstract. The announcement by the WHO on 11 March 2020 of the state of the COVID-19 pandemic was only 

the beginning of a period that brought with it unprecedented changes in the private and professional lives of 

almost all people in the world. They also included Polish women and Poles. The restrictions announced by 

the government not only limited their social life to a minimum, but also had an impact on the deterioration of 

the economic situation, often leading to the loss of their income and financial liquidity. The initiation of the 

execution became more real than ever. The legislative regulations introduced in response to this situation were to 

prevent the deepening of this process. The aim of the article is to identify and assess the relationship between 

statutory restrictions on enforcement, introduced in connection with the COVID-19 pandemic, and the amount of 

receivables enforced in court enforcement proceedings. The time scope of the considerations was determined by 

the duration of the pandemic. Based on the available statistical data, a critical analysis of the source information 

of the subject of the study was performed, the number of cases referred for enforcement during the pandemic and 

the amount of sums reported for enforcement as well as those enforced were analyzed. The research showed that 

the statutory limitations of court enforcement did not affect the value of the amounts reported for enforcement, 

but they did affect the value of the amounts enforced (in the case of enforcement directed at the debtor’s real 

estate and his remuneration). 

Keywords: COVID-19 pandemic, court enforcement, bailiff, Polish debt 
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Wprowadzenie 

Rok 2020 to wyjątkowy okres dla ludzkości, zmuszonej stawić czoła nowej, nieznanej 

dotychczas chorobie wywołanej przez wirus SARS-CoV-2. Początkowo wykryta w Chinach 

w 2019 roku szybko zaczęła rozprzestrzeniać się po całym świecie, docierając także do Polski. 

O pierwszym przypadku koronawirusa w kraju poinformowało Ministerstwo Zdrowia 

4 marca 2020 roku. Wówczas wielu Polaków słuchających tego komunikatu nie zdawało 

sobie prawdopodobnie sprawy z wagi sytuacji i niebezpieczeństwa, jakie ona za sobą niesie 

(11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia w związku z serią zachorowań na 

COVID-19 uznała ją za pandemię). Z uwagi na bardzo szybkie rozprzestrzenianie się 

koronawirusa w wielu krajach władze zaczęły podejmować kroki zmierzające do ograniczenia 

liczby chorych, z czasem były to działania coraz bardziej dotkliwe dla obywateli. 

Podobna sytuacja miała miejsce w Polsce, ich ciężar zaczął odczuwać niemal każdy z nas 

(ograniczenia w swobodzie poruszania się, nakaz noszenia maseczek, w czasie tzw. pierwszej 

fali (całkowity lockdown). Obostrzenia te miały także bezpośredni wpływ na sytuację 

ekonomiczną Polaków. Wielu z nich zaczęło popadać w zadłużenie, z którego część nie była 

w stanie samodzielnie się uwolnić. Widmo egzekucji jawiło się wówczas jako naturalna 

konsekwencja tej sytuacji. Jednym z działań podjętych przez polski rząd, a zmierzających do 

poprawy warunków bytowych i sytuacji finansowej obywateli, było wprowadzenie przepisów 

ograniczających możliwość prowadzenia postępowań egzekucyjnych. Czy ograniczenia 

te  miały wpływ na wysokość należności egzekwowanych w sądowym postępowaniu 

egzekucyjnym? Pytanie to jest jak najbardziej zasadne. Stanowi ono problem badawczy 

niniejszego rozdziału, którego celem głównym jest zaś identyfikacja i ocena relacji 

pomiędzy ograniczeniami ustawowymi w egzekucji, wprowadzonymi w związku z pandemią 

COVID-19, a wysokością należności egzekwowanych w sądowym postępowaniu 

egzekucyjnym. W pracy postawiono hipotezę, według której ograniczenia ustawowe 

w egzekucji, wprowadzone w związku z pandemią COVID-19, nie miały wpływu na 

wysokość tychże należności. Weryfikacja postawionej hipotezy wymagała wykorzystania 

czynności badawczych, jakimi są opis i wyjaśnianie, oparte na dedukcji. Niezbędne okazały 

się także badania literatury tematu oraz regulacji prawnych dotyczących wprowadzonych 

przez władze, w związku z pandemią COVID-19, ograniczeń w egzekucji sądowej, 

jak i dostępne dane statystyczne. 
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Zadłużenie Polaków w dobie pandemii COVID 19 

Charakterystyka sytuacji ekonomicznej przeciętnego obywatela nie byłaby kompletna, 

bez omówienia w dużym skrócie koniunktury gospodarczej na świecie i w Polsce (w okresie 

tuż przed wybuchem pandemii i po nim). Opinie prezentowane w literaturze przedmiotu, 

a dotyczące wpływu SARS-CoV-2 na gospodarkę światową nie są jednoznaczne, często 

toczony jest na ten temat spór. Przeważa jednak pogląd, zgodnie z którym sytuacja związana 

z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wpłynęła negatywnie na koniunkturę gospodarczą 

poszczególnych państw. Niejednokrotnie kryzys związany z pandemią COVID-19, 

porównywany jest do kryzysu gospodarczego lat 2008-2009, wskazuje się jednakże na jego 

inne przyczyny, mające wpływ na pogorszenie koniunktury [Rokicki 2020]. Dostrzec można 

jednak także opinie porównujące obecny kryzys do ogólnoświatowego kryzysu 

gospodarczego z końca lat 20. XX wieku, w ślad za opinią profesora N. Roubiniego czy 

chociażby jeszcze dalej idący pogląd reprezentowany przez C. Reinhart i V. Reinharta, 

zgodnie z którym COVID-19 spowoduje trwały, negatywny zwrot w gospodarce globalnej, 

która już nigdy nie będzie taka, jaką znamy. Zwraca się przy tym uwagę na możliwą 

niszczycielską moc pandemii COVID-19, skierowaną zarówno przeciwko całym 

gospodarkom narodowym, jak i poszczególnym jej sektorom czy też pojedynczym 

gospodarstwom domowym [Zelek 2020]. Nie podejmując się oceny powyższych opinii 

i poprzestając jedynie na ich zaprezentowaniu, należy zauważyć, iż „prognozy sprzed 

lockdownu, dotyczące rozwoju gospodarczego Polski były korzystne, zakładano przy tym 

wzrost gospodarczy liczony rok do roku” [Staniszewski 2020], przy czym zwraca się uwagę 

na opinie międzynarodowych instytucji, zgodnie z którymi dynamika wzrostu PKB w naszym 

kraju, przewidywana na 2020 rok, miała być znacznie wyższa niż ta prognozowana dla 

choćby państw strefy euro. W takich okolicznościach Polska wkroczyła w 2020 rok. 

Pierwszy odnotowany przypadek zarażenia koronawirusem (w województwie lubuskim) stał 

się de facto początkiem jednej z trzech fali pandemii, jakie przetoczyły się przez nasz kraj. 

W dniu 14 marca 2020 roku ogłoszony został przez Ministra Zdrowia stan zagrożenia 

epidemicznego, a 20 marca stan epidemii [Dz.U. 2020, poz. 491]. Wprowadzone na mocy 

rozporządzenia obostrzenia dotknęły od samego początku niemal każdego Polaka, dotyczące 

jego sfery prywatnej jak i zawodowej. Ograniczono działalność polegającą na 

przygotowywaniu oraz podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach 

lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych 

na  miejscu (z pewnymi wyjątkami), ograniczono również organizację, promocję lub 
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zarządzanie imprezami (targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania). Obostrzenia 

te dotknęły także osoby prowadzące działalność związaną ze sportem, z rozrywką i rekreacją, 

w szczególności polegającą na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów (w tym tanecznych 

i nocnych) oraz basenów, siłowni czy klubów fitness (z drugiej strony ograniczyły one 

swobodę osób korzystających dotychczas z tych sfer życia). Zminimalizowano działalność 

kin, bibliotek, muzeów oraz pozostałych podmiotów prowadzących działalność związaną 

z kulturą, działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 

ustawy z 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych [Dz.U. 2005, poz. 1399]. 

Ograniczeniu uległo także sprawowanie kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym 

w budynkach i innych obiektach kultu religijnego. W kwietniu 2020 roku Międzynarodowy 

Fundusz Walutowy podał wstępne prognozy dotyczące polskiej gospodarki, wskazując na 

możliwy spadek PKB w Polsce o 4,6% oraz wzrost bezrobocia do poziomu 

9,9% [International Monetary Fund 2020] (w listopadzie 2020 roku prognoza ta została 

zweryfikowana, wskazano na możliwy spadek PKB o 3,4%). Podkreślano przy tym, że takie 

załamanie gospodarki może stanowić ważny czynnik pogarszania się poziomu życia rodzin, 

przy czym na pogłębienie trudnej sytuacji życiowej i realny spadek dochodu Polaków wpływ 

będzie miała również stopa inflacji [Kalinowski 2020]. Z badań przeprowadzonych przez 

PwC na przełomie marca i kwietnia 2020 roku wśród mikroprzedsiębiorstw oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw wynika, że 63% z nich ograniczyło swoją działalność, 

a 53% zatrudnienie [Grajewska 2020]. Wprawdzie w marcu 2020 roku stopa bezrobocia 

wyniosła 5,4% i była niższa o 0,1% niż w lutym oraz niższa o 0,5% od stopy bezrobocia 

w marcu 2019 roku, jednakże dostrzec można już było symptomy szybko nadchodzącego 

kryzysu. W końcu marca 184 firmy zadeklarowały zwolnienie 18,7 tys. pracowników 

(dla porównania w końcu lutego 116 firm deklarowało zwolnienie 15,2 tys. pracowników) 

[Informacja o rynku pracy... 2020]. 

Charakterystyka ograniczeń ustawowych w egzekucji sądowej 

wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 

Z chwilą ogłoszenia pierwszych obostrzeń polski rząd zaczął wprowadzać także rozwiązania 

prawne zmierzające do złagodzenia skutków pandemii. Ich pakiet, nazwany tarczą antykryzysową, 

w ramach pięciu obszarów (pracownicy, firmy, zdrowie, instytucje finansowe, inwestycje) miał 

(w zamiarze jego autorów) ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym 
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pandemią koronawirusa. Szacowana kwota wsparcia w tym zakresie została ustalona na 

poziomie ponad 312 mld zł, w tym na rzecz finansowania przedsiębiorstw 74,2 mld zł, 

a 100 mld zł na tarczę finansową [Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, 2021]. 

W odniesieniu do pracowników wprowadzono m.in. tzw. dodatek solidarnościowy, zwolniono 

ich z podatku dochodowego od przychodów z tytułu świadczenia postojowego, 

zagwarantowano wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką 

nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną. Ponadto zwolniono pracowników z obowiązku 

złożenia czynnego żalu i uwolniono od odpowiedzialności karno-skarbowej, w sytuacji gdyby 

nie złożyli oni zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za 2019 roku do końca kwietnia 

(termin przedłożono do końca maja 2020 roku). Pomoc dla przedsiębiorców miała polegać 

m.in. na: możliwości uzyskania bezzwrotnej pożyczki dla firm, które utrzymałyby stałe 

zatrudnienie, umożliwieniu „automatycznego” odnowienia kredytu obrotowego (dotyczyło to 

firm, które z takiego kredytu korzystały) oraz uzyskaniu kredytu z gwarancją de minimis do 

wysokości 3,5 mln zł, możliwości odliczenia straty poniesionej w 2020 roku od dochodu 

uzyskanego w 2019 roku. Dla mikroprzedsiębiorców, ale także osób samozatrudnionych 

przewidziano pomoc polegającą na zwolnieniu z płacenia składek przez okres 3 miesięcy 

zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na 

ubezpieczenia zdrowotne. Działania te były bardzo ważnym, aczkolwiek nie jedynym 

elementem aktywności rządu, mającej na celu ochronę przed skutkami pandemii. 

Ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na ich szczegółowe omówienie, niemniej 

jednak konieczne (w kontekście tematyki) wydaje się ich przytoczenie. Oprócz 

wymienionych rozwiązań wprowadzono także regulacje prawne dotyczące ograniczeń 

w egzekucji sądowej (przewidzianych na czas trwania pandemii). I tak, na mocy art. 15zzs 

ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych [Dz.U. 2020, poz. 374], w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminów procesowych i sądowych 

w postępowaniach egzekucyjnych nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu na ten 

okres. Rozstrzygnięcie to było niewątpliwie rozwiązaniem doraźnym i chwilowym, niemniej 

jednak dało ono dłużnikom czas na ustabilizowanie swojej sytuacji finansowej, bez narażania 

się na ewentualne skutki, jakie pociąga za sobą wszczęcie egzekucji. W tym samym akcie 

prawnym wprowadzono (nieznany dotąd w takiej skali) zakaz prowadzenia eksmisji z lokali 

mieszkalnych. W art. 15zzu ustawodawca postanowił bowiem, że w okresie obowiązywania 
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stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie 

wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego (stan 

epidemii obowiązuje nadal, zostanie on zniesiony na mocy decyzji Rady Ministrów [Business 

Insider 2021]). Jak wynika z danych przekazanych przez Krajową Radę Komorniczą, 

w stosunku do pierwszego półrocza 2019 roku, w pierwszym półroczu 2020 liczba licytacji 

z nieruchomości spadła aż o ponad 50% [Rojek-Socha 2020]. Katalog wprowadzonych 

ograniczeń w egzekucji sądowej nie zamknął się na wspomnianych regulacjach. W dniu 

19 czerwca 2020 roku uchwalona została ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz 

o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 

[Dz.U. 2020, poz. 1086]. Zgodnie z jej art. 16 ust. 3 z dniem dokonania obwieszczenia 

o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu restrukturyzacyjnego, do dnia umorzenia lub 

zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu uległy zawieszeniu z mocy prawa 

postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte 

przed dniem otwarcia postępowania. Według cytowanego przepisu wprowadzono zakaz 

wszczynania postępowań egzekucyjnych oraz postanowień w celu wykonania postanowienia 

o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego 

z wierzytelności objętej z mocy prawa układem (rozstrzygnięcie to miało duże znaczenie 

w odniesieniu do sytuacji przedsiębiorców posiadających już status dłużnika). Znamienne jest 

także rozstrzygnięcie zawarte w art. 98 cytowanej ustawy, zgodnie z którym niedopuszczalna 

stała się egzekucja ze środków z tytułu wypłaconych przedsiębiorcom dofinansowań, 

przyznanych na mocy ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Ustawą z 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirus SARS-CoV-2 [Dz.U. 2020, poz. 875], 

wprowadzono przepis art. 952¹ kpc, w którym ograniczono możliwość prowadzenia egzekucji 

z nieruchomości, dając wierzycielowi uprawnienie do złożenia wniosku o jej licytację tylko 

w sytuacji, gdy wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej 

równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania. Co więcej w czasie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego 

zakończeniu wprowadzono zakaz licytacji lokali mieszkalnych lub nieruchomości gruntowej 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych 

dłużnika [Dz.U. 2020, poz. 1575 tekst jednolity]. Opisana regulacja miała w swej istocie duże 
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znaczenie dla sytuacji dłużnika. Egzekucja z nieruchomości jest najbardziej dotkliwym 

sposobem zmierzającym do wyegzekwowania zadłużenia. To ostateczność, z reguły jest 

przeprowadzana bowiem, kiedy zawiodą inne sposoby (np. egzekucja z rachunku bankowego, 

ruchomości czy też przysługujących dłużnikowi wierzytelności). Naturalną konsekwencją jest 

wówczas sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej, a następnie eksmisja. 

Wskazane wyżej ograniczenia uniemożliwiły zatem i nadal uniemożliwiają podjęcie przez 

komornika sądowego tego typu czynności. Tą samą ustawą zwiększono kwoty wolne od 

potrąceń w toku egzekucji. Zgodnie z art. 52 ust. 1, jeżeli z powodu podjętych na terytorium 

Polski działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi 

zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, 

kwoty określone w art. 871 § 1 kodeksu pracy uległy zwiększeniu o 25% na każdego 

nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego ten pracownik ma na utrzymaniu. 

W uzasadnieniu tej regulacji, autorzy wskazywali, że dotychczasowa kwota wolna od 

potrąceń może być (w okresie pandemii) niewystarczająca do utrzymania członków rodziny. 

Celem ww. rozwiązań była pomoc wszystkim osobom, które znalazły się w na tyle trudnej 

sytuacji finansowej, że nie były w stanie samodzielnie poradzić sobie z konsekwencjami, 

jakie niesie za sobą egzekucja sądowa. Ochrona ich miejsca zatrudnienia i wynagrodzenia, 

utrzymanie płynności finansowej, a także uniknięcie najbardziej dolegliwych (z punktu 

widzenia dłużników) obciążeń wynikających z postępowania egzekucyjnego (licytacja 

nieruchomości, eksmisja z lokali mieszkalnych) stanowiły zasadnicze przesłanie 

ustawodawcy. W celu identyfikacji i oceny relacji między rozwiązaniami prawnymi 

zaproponowanymi przez polski rząd, a wysokością należności egzekwowanych w sądowym 

postępowaniu egzekucyjnym, dokonano analizy danych statystycznych dotyczących 

prowadzonych, w badanym okresie, postępowań egzekucyjnych o świadczenia pieniężne, 

a także danych opisujących wysokości egzekwowanych od nich należności. Podstawowe 

informacje w tym zakresie zawarte są w sprawozdaniach MS-Kom23, sporządzanych przez 

komorników sądowych po upływie każdego półrocza oraz w sprawozdaniach rocznych 

z czynności komorników składanych przez nich do właściwego prezesa sądu apelacyjnego. 

Na rysunku 1 zaprezentowano dane dotyczące liczby wniosków egzekucyjnych 

w sprawach o świadczenie pieniężne, przekazanych do egzekucji sądowej w latach 2019 

i 2020. W 2019 roku suma wszystkich spraw zmierzających do wyegzekwowania należności 

pieniężnych, które wpłynęły do kancelarii komorniczych w całej Polsce, wyniosła 4 028 745. 

W 2020 roku liczba ta ukształtowała się na poziomie 4 370 960. Należy zatem odnotować 
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wzrost o niemal 8,5%. Na podkreślenie zasługuje fakt, że na wzrost ten decydujący wpływ 

miała liczba spraw, które w większości są kierowane przeciwko osobom fizycznym 

nieprowadzącym działalności gospodarczej (np. z tytułu nieuregulowanych rat kredytowych, 

zaległości czynszowych, niezapłaconych mandatów karnych). Można przypuszczać z dużym 

prawdopodobieństwem, iż wzrost liczby wniosków egzekucyjnych w tej kategorii stanowi 

pokłosie pandemii COVID-19, skutkującej redukcją zatrudnienia, zmniejszeniem przez 

pracodawców poziomu wynagrodzenia, kierowaniem pracowników na urlopy bezpłatne itp. – 

a tym samym zwiększeniem trudności w regulowaniu zobowiązań płatniczych.  

 

4 029 tys.

4 371 tys.

Rok 2019 Rok 2020

Liczba spraw egzekucyjnych 

 

Rysunek 1. Liczba spraw egzekucyjnych skierowanych do wszystkich kancelarii komorniczych 

w Polsce w latach 2019 i 2020 (w tys.) 

Figure 1. Number of enforcement cases filed in 2019 and 2020 (in thous.) 

Źródło/Source: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości zawartych 

w sprawozdaniu MS-Kom23 / own elaboration based on MS-Kom23 report of the Ministry of 

Justice database. 

Z odmienną sytuacja mamy do czynienia w przypadku spraw egzekucyjnych 

skierowanych przeciwko przedsiębiorcom (rys. 2). Trudności w zachowaniu płynności 

finansowej nie przełożyły się na wzrost liczby inicjowanych przeciwko nim postępowań. 

Zaprezentowane dane wskazują wręcz na niewielki spadek w tym okresie (zarówno w I, jak 

i II półroczu 2020 roku), przy czym w II połowie roku spraw skierowanych do egzekucji było, 

po raz pierwszy od 18 miesięcy, poniżej 100 tys. (99 569), co stanowi nieco ponad 

83,5% liczby spraw z analogicznego okresu 2019 roku. 
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228285

200635

Rok 2019 Rok 2020

Liczba spraw egzekucyjnych

skierowanych przeciwko

przedsiębiorcom

Rysunek 2. Liczba spraw egzekucyjnych przeciwko przedsiębiorcom skierowanych do kancelarii 

komorniczych w Polsce w latach 2019 i 2020 

Figure 2. Number of enforcement cases against entrepreneurs brought to bailiff offices in Poland 

in 2019 and 2020 

Źródło/Source: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości zawartych 

w sprawozdaniu MS-Kom23 / own elaboration based on MS-Kom23 report of the Ministry of 

Justice database. 

 

Mówiąc o liczbie spraw egzekucyjnych skierowanych do egzekucji w danym okresie, 

należy mieć na uwadze liczbę wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego złożonych 

do wszystkich kancelarii komorniczych w kraju. Dla porządku należy zwrócić uwagę na brak 

źródła, na podstawie którego byłaby możliwość zaprezentowania i poddania analizie 

zagregowanych danych dotyczących liczby spraw egzekucyjnych skierowanych przeciwko 

przedsiębiorcom w poszczególnych miesiącach danego roku. Wynika to z braku obowiązku 

ich gromadzenia oraz przekazywania do Ministerstwa Sprawiedliwości przez poszczególne 

kancelarie komornicze (częściej niż raz na 6 miesięcy). Nie gromadzi ich i nie publikuje także 

Główny Urząd Statystyczny. Niemniej zaprezentowane wartości stanowią bazę, dzięki której 

można podjąć się analizy wpływu pandemii COVID-19 na sytuację ekonomiczną Polaków, 

w kontekście ich odpowiedzialności egzekucyjnej, także w zakresie danych dotyczących 

sumy kwot zgłoszonych do egzekucji. Zgłoszenie tych kwot stanowi jednakże pierwszy krok 

w całym procesie egzekucji sądowej, której celem jest uzyskanie od dłużnika należnego 

wierzycielowi świadczenia przy zastosowaniu przewidzianych prawem środków przymusu. 

Należało zatem przeprowadzić analizę wpływu wprowadzonych przez rząd ograniczeń 

ustawowych w egzekucji sądowej nie tylko na wartość kwot zgłoszonych do egzekucji, 

ale także kwot wyegzekwowanych. Wartość portfela wierzytelności zgłoszonych do egzekucji 

sądowej w latach 2019-2020 oraz kwot wyegzekwowanych zaprezentowano na rysunku 3. 



SPOŁECZNO-EKONOMICZNE SKUTKI PANDEMII COVID-19… 

 

63 

60 466,8 mln

54 278,1 mln

8 901,1 mln8 921,9 mln

Rok 2019 Rok 2020

 suma kwot zgłoszonych 

 suma kwot wyegzekwowanych 

 
Rysunek 3. Suma kwot zgłoszonych do wyegzekwowania i wyegzekwowanych w latach 2019 i 2020 

we wszystkich kancelariach komorniczych w Polsce (w mln zł) 

Figure 3. The sum of receivables reported for and enforced in 2019 and 2020 (in PLN million) 

Źródło/Source: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości zawartych 

w sprawozdaniu MS-Kom23 / own elaboration based on MS-Kom23 report of the Ministry of 

Justice database. 

Suma należności zgłoszonych do wyegzekwowania w 2020 roku była większa o ponad 

6 mld zł w stosunku do roku poprzedniego (rys. 3). Odnotować zaś należy spadek wartości 

kwot wyegzekwowanych w 2020 roku w porównaniu do roku poprzedniego. W 2020 roku 

zmniejszył się także udział kwot wyegzekwowanych w stosunku do należności zgłoszonych do 

egzekucji. O ile bowiem w 2019 roku ukształtował się on na poziomie 16,43%, o tyle w 2020 

spadł do 14,75% – dane te opisują de facto poziom skuteczności egzekucji sądowej w badanym 

okresie. Zatem na każde 100 zł zgłoszone do egzekucji wyegzekwowano w 2019 roku kwotę 

16,43 zł, a w 2020 kwotę 14,75 zł. Za pomocne w ocenie wpływu rozwiązań prawnych, 

będących przedmiotem rozważań, na wysokość należności wyegzekwowanych w badanym 

okresie można uznać także dane dotyczące struktury wyegzekwowanych należności (rys. 4). 

14,7 mln

18,4 mln

15,2 mln

19,7 mln

388,1 mln

428,9 mln

333,3 mln

412,3 mln

1 328,5 mln

1 441,0 mln

923,6 mln

983,1 mln

676,8 mln

776,4 mln

677,8 mln

776,3 mln

I pół. 2019

II pół. 2019

I pół. 2020

II pół. 2020

egzekucja z rachunku bankowego

egzekucja z wynagrodzenia

egzekucja z nieruchomości

egzekucja z ruchomości

Rysunek 4. Struktura wyegzekwowanych należności w latach 2019 i 2020 (w mln zł) 

Figure 4. Structure of receivables enforced in 2019 and 2020 (in PLN million) 

Źródło/Source: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości zawartych 

w sprawozdaniu MS-Kom23 / own elaboration based on MS-Kom23 report of the Ministry of 

Justice database. 
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Z danych na rysunku 4 wynika, że łączna wartość należności wyegzekwowanych 

z rachunku bankowego dłużnika, w obu badanych latach, kształtowała się na podobnym 

poziomie (w 2019 roku – 1 453 119 555 zł, a w 2020 – 1 454 133 616 zł), z sytuacją taką 

mamy także do czynienia w przypadku egzekucji skierowanej do rzeczy ruchomych, 

stanowiących własność dłużnika (w 2019 roku wyegzekwowano w ten sposób kwotę 

33 045 985 zł, a w 2020 kwotę 34 866 261 zł). Spadek nastąpił zaś w przypadku egzekucji 

z nieruchomości (w 2019 roku wyegzekwowano w ten sposób 817 049 374 zł, a w roku 

kolejnym 745 591 206 zł) oraz wynagrodzenia dłużnika (odpowiednio 2 769 411 488 zł, 

1 906 671 926 zł). Zatem z dużym prawdopodobieństwem należy uznać, że wprowadzone 

przez ustawodawcę ograniczenia w egzekucji sądowej wpłynęły na wartość 

wyegzekwowanych należności, w przypadku skierowania egzekucji do nieruchomości 

i wynagrodzenia dłużnika – dla porządku należy tylko przypomnieć, że te ograniczenia 

dotyczyły w szczególności właśnie tych dwóch składników majątku, stanowiły bowiem 

o wstrzymaniu licytacji nieruchomości oraz zwiększeniu kwoty wolnej od potrąceń 

w przypadku wynagrodzenia. 

Podsumowanie i wnioski 

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że w porównaniu do 2019 roku 

w 2020 wpłynęło więcej spraw o egzekucję świadczenia pieniężnego (wzrost o 8,5%). Z podobną 

sytuacją mamy do czynienia w odniesieniu do łącznej wartości kwot skierowanych do egzekucji 

(przy czym różnica ta wynosi ponad 6 mld zł). Znamienne jest jednak, że wzrost ten nie odnosi 

się do liczby spraw egzekucyjnych skierowanych przeciwko przedsiębiorcom (liczba 

skierowanych wniosków egzekucyjnych jest mniejsza, stanowiąc 83,5% liczby z 2019 roku). 

Wydawać by się mogło, że trudna sytuacja finansowa przedsiębiorców wpłynie na wzrost tej 

wartości, zaprezentowane jednak wcześniej dane przeczą temu. Należy jednak zauważyć, że nie 

zostały jeszcze do chwili obecnej zebrane i opublikowane dane, dotyczące I półrocza 

2021 roku, zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami wszyscy komornicy sądowi 

zobowiązani są do przesłania informacji statystycznych raz na półrocze, do 9 lipca każdego 

roku za I półrocze oraz do 9 stycznia każdego roku za rok poprzedni. Zatem zagregowane 

dane za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku będzie można uzyskać w Ministerstwie 

Sprawiedliwości najwcześniej po 9 lipca 2021 roku. Należy zwrócić uwagę na okoliczność, 

iż oprócz wspomnianych rozwiązań prawnych, ograniczających egzekucję w czasie trwania 
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pandemii, rząd podjął także działania, których celem była pomoc stricte finansowa (w ramach 

poszczególnych tarcz antykryzysowych), co także mogło mieć wpływ na wartości 

opublikowanych danych. Przy czym pomoc ta skierowana była nie tylko do dłużników, ale 

także wierzycieli, co również mogło wpłynąć na zmniejszenie liczby kierowanych wniosków 

egzekucyjnych. Intencją ustawodawcy była przede wszystkim ochrona dłużników, niemniej 

działanie to nie wpłynęło na decyzję wierzycieli i nie zniechęciło ich do wszczynania takich 

postępowań, nawet w sytuacji, gdy wprowadzony zakaz podejmowania części 

z przewidzianych wcześniej prawem czynności komorniczych mógł mieć wpływ na 

zwiększenie ryzyka ich bezskutecznego zakończenia oraz w sytuacji, gdy ci sami wierzyciele 

otrzymali od władz pomoc finansową, umożliwiającą im przetrwanie tego najtrudniejszego 

okresu. Należy mieć także na uwadze, iż podstawą każdej egzekucji sądowej jest tytuł 

wykonawczy, ten zaś wierzyciele mogą uzyskać wskutek złożonego do sądu pozwu o zapłatę. 

Tymczasem sądy w czasie pandemii (zwłaszcza w jej początkowym okresie, kiedy to 

zawieszone zostały terminy procesowe, a rozprawa w trybie zdalnym była czymś 

wyjątkowym) znacznie zwolniły tempo pracy (dotyczy to także liczby wydawanych orzeczeń), 

co może zaś świadczyć o tym, że podstawą egzekucji wszczętych, przynajmniej w I połowie 

2020 roku, były tytuły wykonawcze wydane jeszcze w 2019 roku. Ramy niniejszego 

rozdziału uniemożliwiają dokonanie w tym zakresie szczegółowej analizy, niemniej jednak 

obszar ten może stanowić dobry początek kolejnych badań. 

Celem, którym kierował się polski rząd (wskazując na konieczność wprowadzenia na 

czas pandemii ograniczenia w egzekucji), była niewątpliwie ochrona osób, których pozycja 

materialna i finansowa znacznie pogorszyła się wskutek gwałtownie rozprzestrzeniającego się 

koronawirusa. Realną wówczas stawała się sytuacja, kiedy zapuka do nich komornik sądowy 

i rozpocznie egzekucję. Intencją ustawodawcy przy wprowadzaniu rozwiązań prawnych było, 

jeśli nie zapobieżenie samej egzekucji, to przynajmniej złagodzenie jej negatywnych skutków. 

Działania w tym zakresie miały służyć przede wszystkim ochronie dłużników, ale ich celem 

było także zmniejszenie liczby kierowanych do komorników wniosków egzekucyjnych, a tym 

samym umożliwienie potencjalnym dłużnikom „złapanie oddechu” i przetrwanie 

najtrudniejszego dla nich okresu. Uwzględniając powyższe spostrzeżenia, a przede wszystkim 

uzyskane i zaprezentowane dane, należy sformułować wniosek, zgodnie z którym 

wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 ograniczenia ustawowe w egzekucji nie 

miały wpływu na wysokość należności egzekwowanych w sądowym postępowaniu 

egzekucyjnym. Choć dane statystyczne obejmują tylko jeden rok pandemii (w trakcie którego 

przetoczyły się jej dwie fale), a dane dotyczące pierwszych 6 miesięcy 2021 roku będą 
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dostępne najwcześniej w lipcu, to jednak wcześniej postawiony wniosek (mimo że według 

danych krótkookresowych) wydaje się być zasadny i trafny. Niemniej rozwiązania 

zaproponowane przez ustawodawcę wpłynęły na wartość kwot wyegzekwowanych, dotyczy 

to przypadków, kiedy egzekucję skierowano do nieruchomości stanowiących własność 

dłużnika i otrzymywanego przez niego wynagrodzenia. Z wcześniej zaprezentowanych 

danych wynika bowiem, iż suma wyegzekwowanych w ten sposób należności uległa 

zmniejszeniu. Z punktu widzenia dłużnika zarówno to zjawisko, jak i działanie rządu, które 

do niego doprowadziły, uznać należy za pozytywne. Ocena ta nie jest jednak już tak 

jednoznaczna, jeśli spojrzymy na tę sytuację z punktu widzenia wierzyciela, który często 

także odczuł skutki pandemii, a jego pozycja finansowa niejednokrotnie nie była lepsza od 

wspomnianego dłużnika. Zasadne zatem byłoby, uznając powyższe rozstrzygnięcie 

legislacyjne za słuszne, rozważenie wprowadzenia swoistej rekompensaty skierowanej do 

osób posiadających status wierzyciela, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu 

wskutek ograniczeń w egzekucji. Rozwiązanie to niewątpliwie przyczyniłoby się do 

zrównoważenia pozycji podmiotów występujących we wzajemnej relacji wierzyciela 

i  dłużnika. Utrzymanie bowiem ograniczeń ustawowych w egzekucji (traktowanych jako 

pomoc dla dłużnika) bez wprowadzenia realnej pomocy dla wierzyciela naruszyłoby 

tę  równowagę. 
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Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Postrzeganie przedsiębiorczości przez młodzież 

podczas pandemii COVID-19 

Youth perceptions of entrepreneurship  

during the COVID-19 pandemic 

Synopsis. Pandemia koronawirusa obnażyła wszystkie cienie przedsiębiorczości. Wiele sektorów zostało mocno 

dotkniętych przez niespodziewane okoliczności, w których przyszło im egzystować. Z dnia na dzień zamykane 

firmy, brak możliwości działania i w wielu przypadkach bezsilność na pewno wpłynęły na postrzeganie 

przedsiębiorczości jako ścieżki kariery dla ludzi młodych. Zaprezentowane w tym rozdziale badanie 

przeprowadzone w czasie pandemii COVID-19 pokazuje stosunek młodzieży do przedsiębiorczości, a także jak 

ocenia ona swoją wiedzę i przygotowanie do bycia przedsiębiorcą w przyszłości. 

Słowa  kluczowe: przedsiębiorczość, młodzież, przedsiębiorczość młodych, pandemia, przedsiębiorczość 

w pandemii 

 

Abstract. The coronavirus pandemic has exposed all the shadows of entrepreneurship. Many sectors have been 

hit hard by the unexpected circumstances in which they exist. Companies that were closed overnight, lack of 

opportunities to act and in many cases helplessness certainly influenced the perception of entrepreneurship 

as a career path for young people. The study presented in this chapter, conducted during the COVID-19 

pandemic, shows the attitude of young people to entrepreneurship, as well as how they assess their knowledge 

and preparation for being an entrepreneur in the future. 

Keywords: entrepreneurship, youth, youth entrepreneurship, pandemic, entrepreneurship in a pandemic 

Wprowadzenie 

Przedsiębiorczość jest siłą napędową światowej gospodarki, a bogactwo krajów 

i  narodów w większości budują małe i średnie firmy. To one są odpowiedzialne za 

wytwarzanie znacznej części produktu krajowego brutto. Jednocześnie ostatnie trzydzieści lat 

okresu transformacji ustrojowej w Polsce to czas, w którym lawinowo przybywało 

przedsiębiorstw, głównie małych i średnich, a w szczególności mikroprzedsiębiorstw 

[Klimek 2020]. 

Z kolei młodzież to najważniejszy kapitał ludzki na świecie, przyszli liderzy i nadzieja na 

postęp globalnej gospodarki. W XXI wieku rozpowszechniła się tendencja globalnego dbania 

o dobrostan młodych, pojawiły się inicjatywy, wielostronne programy wsparcia, działania 

sektora prywatnego i publicznego. Dodatkowo zauważony został problem młodzieżowego 

bezrobocia, małego włączania ludzi młodych w rozwój społeczno-polityczny krajów 
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i dotyczyło to zarówno gospodarek rozwiniętych, jak i rozwijających się [Gough i in. 2013, 

Bersaglio i in. 2015]. 

Celem rozdziału jest przedstawienie postrzegania przedsiębiorczości przez osoby młode 

w czasie pandemii COVID-19. Co roku kolejne roczniki młodych osób dołączają do 

globalnego rynku pracy, znajdując ją w sektorze prywatnym lub państwowym, zakładając 

własne firmy, bądź bezskutecznie poszukując pracy. To właśnie rozwijanie postaw 

przedsiębiorczości wśród młodzieży powinno być remedium na globalną bolączkę związaną 

z  bezrobociem wśród absolwentów szkół i młodych, którzy wkraczają na rynek pracy. 

Niestety doświadczenie pokazuje, że pomimo różnych inicjatyw w obszarze budowania 

postaw przedsiębiorczych, zajęć w szkole czy projektów szkoleniowych, nierzadko 

dotowanych przez Unię Europejską, młodzież wciąż nie czuje się odpowiednio przygotowana 

do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, co prezentują omówione w rozdziale 

badania. Dodatkowo pandemia koronawirusa uwypukliła problemy przedsiębiorców, którzy 

podczas walki z niespodziewanym, niejednokrotnie zostali sami ze swoimi problemami. 

Przedsiębiorczość młodych  

Literatura dotycząca przedsiębiorczości młodzieży wskazuje, że młodzi ludzie chcący 

rozpocząć działalność gospodarczą podlegają wpływom różnych charakterystycznych 

czynników, które w konsekwencji wpływają na ich postrzeganie przedsiębiorczości. Papulová 

i Papula [2015] twierdzą, że chociaż pewne czynniki są ogólne i związane z ogólną sytuacją 

w gospodarce, warunkami biznesowymi i warunkami wstępnymi sukcesu w biznesie, sytuacja 

może zupełnie się zmienić, jeśli poddajemy analizie przedsiębiorczość młodych. 

Zdaniem naukowców pełne urzeczywistnienie przedsiębiorczych potencjałów zależy od 

gotowości młodzieży [Shane i in. 2012], wcześniejszego jej zaangażowania w działalność 

biznesową [Yuan i in. 2019, Bignotti i Le Roux 2020], motywacji wewnętrznych 

i zewnętrznych [Jayawarna i in. 2013, Ferreira i in. 2017, Sandybayev 2017] oraz ograniczenia 

do przekształcanie pomysłów w biznes [Katrodia i Sinbada 2018, Ogbuakanne 2020]. 

W 2015 roku Fundacja dr. Federa przeprowadziła badanie dotyczące przedsiębiorczości 

wśród młodzieży. Wskazało ono, że zdaniem młodzieży największymi barierami w założeniu 

własnej firmy jest brak środków finansowych (29%) oraz brak wiedzy o prowadzeniu 

działalności gospodarczej (23%), a nie biurokracja (2%). Dodatkowo aż 67% respondentów 

tego badania stwierdziło, że ma w przyszłości plany założenia własnej firmy. Ci, którzy 

stwierdzili, że nie zamierzają w przyszłości zakładać własnego przedsiębiorstwa, 
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jako powód podali brak pomysłu na firmę (21%) oraz brak wiedzy i doświadczenia (14%) 

[Fundacja dr. Bogusława Federa 2015]. 

Z kolei Fundacja Kronenberga i Citi Bank Handlowy przeprowadziły w 2021 roku 

badanie dotyczące młodzieży, w kontekście ich zainteresowania przedsiębiorczością. 

Wskazało ono, że przez pandemię zmieniło się spojrzenie na przedsiębiorczość. 

Nagle uwypuklone zostały cienie prowadzenia biznesu. Posiadanie własnej firmy to nie tylko 

zyski, ale także duże ryzyko związane z niespodziewanym. Wspomniane badanie wskazało, 

że przedsiębiorcy w trudnym dla siebie czasie nie mogli liczyć na pomoc państwa i zostali 

pozostawieni sami ze swoimi problemami. Z perspektywy przedsiębiorczości pandemia 

koronawirusa jest uważana zarówno za zagrożenie, jak i za szansę. Jednak pomimo 

uwypuklenia tych problemów 62% respondentów badania rozważa w przyszłości założenia 

przedsiębiorstwa, a aż 93% osób do 30. roku życia uważa, że własna firma to dobry sposób na 

zrobienie kariery. Główne bariery, co potwierdzają również inne badania, to brak kapitału na 

start oraz strach przed porażką, która może zaważyć na stabilności finansowej i dalszej 

karierze zawodowej [Fundacja Kronenberga 2021]. 

Z jednej strony młodzież chciałaby prowadzić własne firmy i rozwijać się w tym obszarze, 

z drugiej widać lęk przed nieznanym, mnogość barier, a przede wszystkim brak 

przygotowania praktycznego i teoretycznego do roli przedsiębiorcy. Pomimo wielu 

programów, działań, lekcji z przedsiębiorczości polska młodzież często nie czuje się 

przygotowywana do podjęcia wyzwania związanego z prowadzeniem własnej firmy, czego 

dowodem jest omówione w tym rozdziale badanie. 

Metodyka 

Badanie zostało przeprowadzone wśród młodzieży licealnej oraz studentów i osób, które 

nie ukończyły 35. roku życia województw śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego oraz 

dolnośląskiego. W badaniu udział wzięło 105 respondentów. Ankieta internetowa została 

rozpowszechniona w szkołach i na uczelniach oraz poprzez organizacje pracodawców 

we współpracy z takimi organizacjami jak kluby przedsiębiorczości, koła naukowe oraz przy 

wsparciu nauczycieli. Ankietowani anonimowo odpowiadali na pytania dotyczące ich 

przygotowania, zrozumienia oraz postrzegania przedsiębiorczości. Zadawano pytania otwarte 

i zamknięte. Zastosowano pięciostopniową skalę, gdzie 1 oznacza „zdecydowane nie”, 

2  „raczej nie”, 3 „umiarkowanie”, 4 „raczej tak”, a 5 „zdecydowane tak”. W sumie 

wypełniono 105 ankiet. Badanie odbyło się od kwietnia do czerwca 2021 roku. 
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Wyniki badań 

W pierwszej części badania skoncentrowano się na ocenie wiedzy respondentów na temat 

przedsiębiorczości (rys. 1). Większość młodych ludzi, którzy byli przedmiotem badań, była 

w  umiarkowanym stopniu zainteresowana kwestiami przedsiębiorczości. Liczba ta pokazuje, 

że przedstawiciele młodzieży mogą nadal myśleć, że bycie przedsiębiorcą jest raczej 

kwestią  praktyki niż umiejętności, których należy nauczać, studiować lub rozwijać 

w  sposób  teoretyczny. 
 

 
Rysunek 1. Czytam o przedsiębiorczości, ale bez większego zainteresowania 

Figure 1. I read about entrepreneurship, but without much interest 

Źródło: opracowanie własne.1 

Jednocześnie respondenci nie byli zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy 

w obszarze przedsiębiorczości, co może wskazywać, że młodzież na tym etapie swojego życia 

nie widzi potrzeby, a być może nie bierze pod uwagę ścieżki rozwoju zawodowego 

związanego z przedsiębiorczością (rys. 2).  
 

 
Rysunek 2. Ciągle poszerzam swoją wiedzę teoretyczną na temat przedsiębiorczości  

Figure 2. I am constantly expanding my theoretical knowledge about entrepreneurship 

Źródło/Source: opracowanie własne / own elaboration. 
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Zdecydowana większość respondentów wykluczyła wpływ rodziny na kwestie 

przedsiębiorczości (rys. 3). Możemy założyć, że Polska nie ma żadnych silnych tradycji 

przedsiębiorczości. Potwierdza to historia ostatnich dziesięcioleci, kiedy zwłaszcza w czasach 

socjalizmu termin ten nie odnosił się do żadnych pozytywnych skojarzeń. Co więcej przez 

wiele lat przedsiębiorczość nie była włączona do programów nauczania i dopiero od 

niedawna rozwijanie umiejętności proprzedsiębiorczych włączono do szkolnego curriculum.  

 
Rysunek 3. Interesuję się przedsiębiorczością ze względu na moje rodzinne tradycje 

Figure 3. I am interested in entrepreneurship because of my family traditions 

Źródło/Source: opracowanie własne / own elaboration. 

Kultura, w której młodzież jest wychowywana i wykształcona w Polsce, w ogóle 

nie zasługuje na miano kultury przedsiębiorczości. Wspomniano już, że nie ma zbyt wielu 

przykładów przedsiębiorczości w domach, ale wyniki są jeszcze bardziej zastanawiające, 

jeśli  weźmiemy pod uwagę środowisko szkolne, które powinno mieć znaczący 

wpływ  na  budowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. Jedynie niecałe 

10%  respondentów było wspieranych przez nauczycieli w obszarze pozyskiwania wiedzy 

na temat przedsiębiorczości, co oznacza, że 90% nie było (rys. 4). Przyczyna takiej sytuacji 

może mieć swoje źródła w braku zainteresowania tematem wśród uczniów, jednak warto 

w  tym wypadku skupić się na działalności nauczycieli. Ewidentnie program nauczania nie 

promuje odpowiednio pojęcia przedsiębiorczości, nie widać konkretnych działań w tym 

obszarze, jednocześnie wydaje się, że nie zauważamy braku woli i wiedzy wśród tych, którzy 

powinni skutecznie inspirować młodzież i prowadzić ją we właściwym kierunku. 

Szkoły  i  uczelnie powinny tworzyć odpowiednie środowiska, aby zachęcać młodzież 

do postaw proprzedsiębiorczych.  
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Zainteresowanie przedsiębiorczością dla młodzieży jest tylko nieco bardziej wspierane 

przez kolegów (rys. 5) lub przyjaciół niż nauczycieli. Nie zmienia to ogólnego obrazu, który 

pokazuje brak promocji przedsiębiorczości wśród najbardziej wpływowych środowisk 

otaczających młodego człowieka dorastającego w Polsce.  

 

 
Rysunek 4. Interesuje mnie przedsiębiorczość, ponieważ zachęcili mnie nauczyciele 

Figure 4. I am interested in entrepreneurship because my teachers encouraged me 

Źródło/Source: opracowanie własne / own elaboration. 

 
Rysunek 5. Interesuje mnie przedsiębiorczość, ponieważ zachęcali mnie przyjaciele 

Figure 5. I am interested in entrepreneurship because my friends encouraged me 

Źródło/Source: opracowanie własne / own elaboration. 

Kolejna część badania koncentrowała się na kwestiach związanych z pozyskiwaniem 

wiedzy na tematy dotyczące przedsiębiorczości, prowadzenia firmy czy zakładania 

działalności gospodarczej. Młodzież pytano, skąd czerpie informacje dotyczące 

przedsiębiorczości. Niestety odpowiedzi w dość złym świetle pokazały aspekty nauczania 

przedsiębiorczości w szkołach, gdyż jedynie 22,7% studentów potwierdziło, że informacje na 

temat przedsiębiorczości uzyskało w szkole lub na uczelni, przeciwnego zdania jest aż 

77,35% ankietowanych. Oznacza to, że nawet szkolnictwo wyższe jest postrzegane jako 

organizacja, która nie promuje przedsiębiorczości.  
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Skoro ani dom, ani szkoła nie przekazują odpowiednich informacji na temat 

przedsiębiorczości, to skąd młodzi czerpią tę wiedzę? Badania wskazały, że z Internetu. 

Trzy czwarte respondentów właśnie tam poszukuje informacji na temat przedsiębiorczości. 

Ta niekończąca się księga edukacji zapewnia młodym ludziom dostęp do zagadnień, które ich 

interesują. Z pewnością odpowiedzi można uzyskać od razu, jednak wiarygodność podanych 

informacji może być często dyskusyjna. Z tego powodu, jeśli szkoła nie jest w stanie 

odpowiednio przekazywać wiedzy dotyczącej przedsiębiorczości, przynajmniej powinna 

wskazywać na narzędzia, które wykreują w młodych zdolność do wyłuskiwania dobrych 

i wiarygodnych informacji z oceanu tych bezwartościowych.  

Nasze współczesne narzędzia informatyczne pomogły ludziom w realizacji działań, 

których nigdy wcześniej nie próbowali. Dzięki komputerom ludzie mogą szybciej tworzyć 

muzykę, być dziennikarzami, nazywać się ekspertami w określonym obszarze lub zarabiać 

pieniądze, promując się bez pośredników. Stało się to możliwe dzięki mediom 

społecznościowym. Nie inaczej jest w przypadku poszukiwania informacji na temat 

przedsiębiorczości. Widzimy, że młodzi ludzie starają się gromadzić informacje z mediów 

społecznościowych w dość znacznym stopniu, 46% zgadza się z tym stwierdzeniem, ci, 

którzy zdecydowanie się zgadzają, to 15%, jednocześnie ponad 30% twierdzi, że media 

społecznościowe to nie jest miejsce to pozyskiwania takich informacji. Najprawdopodobniej 

oznacza to, że ludzie nie postrzegają tego źródła jako zdecydowanie wiarygodnego 

i  wyczerpującego, co można uznać za właściwe podejście.  

Środowisko młodych ludzi jest również w pewnym stopniu kształtowane przez 

organizacje pozarządowe, z których wiele w swoich zadaniach statutowych ma wskazane 

promowanie postaw przedsiębiorczych jako część działalności. Przeprowadzone badania 

wskazują jednak, że ponad 85% nie korzystało z tego typu organizacji i nie są one dla nich 

źródłem wiedzy w tym obszarze. Jednocześnie jedynie 17% osób zgodziło się 

ze  stwierdzeniem, że otrzymuje informacje o przedsiębiorczości z wydarzeń promujących 

tę  formę działalności gospodarczej. Warto wspomnieć, że połowa respondentów wyraźnie 

stwierdziła, że nie uzyskuje żadnych informacji na temat przedsiębiorczości. Mamy 

tu  kolejny rozczarowujący przykład słabej wydajności i dystrybucji wiedzy, co oczywiście 

sugeruje poprawę polityki w tym obszarze.  
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Wyzwania stojące przed przedsiębiorcami 

Kolejną część badania poświęcono wyzwaniom, jakie stoją przed młodymi ludźmi, którzy 

chcieliby zająć się działalnością gospodarczą. Odpowiedzi nie zaskakują, zdecydowana 

większość respondentów stwierdziła, że otoczenie gospodarcze nie wspiera 

przedsiębiorczości (rys. 6). Tylko 13% jest odmiennego zdania. Otoczenie biznesu, czyli rząd, 

samorządy, organizacje wspierające, ale również konkurencja, klienci. Respondenci 

zdecydowanie wskazali, że otoczenie, w jakim mieliby prowadzić działalność gospodarczą, 

nie wpływa pozytywnie na budowanie biznesu.  

 
Rysunek 6. Jakie wyzwania stoją dziś przed młodymi ludźmi w dziedzinie przedsiębiorczości? 

Niekorzystne otoczenie gospodarcze 

Figure 6. What are the entrepreneurial challenges facing young people today? Unfavourable economic 

environment 

Źródło/Source: opracowanie własne / own elaboration. 

Kolejne pytanie dotyczyło kosztowej bariery wejścia (rys. 7). 67% badanej młodzieży 

zgadza się, że rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej jest zbyt drogie. Tylko 

4% zdecydowanie nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Bolączką i problemem małych firm 

jest brak źródeł finansowania, dostępu do preferencyjnych kredytów, a także brak 

oszczędności. Tym bardziej problem ten dotyczy ludzi młodych, którzy nierzadko chcą 

zarobić swoje pierwsze pieniądze. W tym wypadku początkowe finansowanie biznesu może 

być warunkiem w ogóle jego założenia. Na pewno z pomocą mogą przyjść różnego rodzaju 

programy Unii Europejskiej finansujące pierwszą działalność, natomiast są one już dostępne 

w coraz mniejszym stopniu. Może warto zastanowić się nad ich kontynuacją.  
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Rysunek 7. Jakie wyzwania stoją dziś przed młodymi ludźmi w dziedzinie przedsiębiorczości? 

Rozpoczęcie i prowadzenie firmy jest zbyt drogie 

Figure 7. What are the entrepreneurial challenges facing young people today? Starting and running 

a business is too expensive 

Źródło/Source: opracowanie własne / own elaboration. 

45% respondentów stwierdziło, że brak możliwości lub chęci w obszarze prowadzenia 

własnej firmy jest przeszkodą w zakładaniu własnej firmy (rys. 8). Te rezultaty pokrywają się 

z cytowanymi wcześniej badaniami nad przedsiębiorczością młodych. Prowadzenie własnej 

firmy wymaga dużo czasu i zaangażowania, ale potrzebny jest również pomysł na firmę 

i  czasami nadarzająca się szansa. Zdaniem młodzieży nie każdy takiej okazji w swoim 

życiu doświadczy. 
 

 
Rysunek 8. Jakie wyzwania stoją dziś przed młodymi ludźmi w dziedzinie przedsiębiorczości? 

Brak chęci lub możliwości zaangażowania się 

Figure 8. What are the entrepreneurial challenges facing young people today? Not willing or able 

to get involved 

Źródło/Source: opracowanie własne / own elaboration. 

Psychologiczną stronę działalności gospodarczej można zbadać w trakcie analizy 

następnego pytania ankietowego (rys. 9). Respondenci w dużej mierze potwierdzili, 

że zdolności psychologiczne młodzieży w sferze podejmowania ryzykownych działań 

biznesowych nie są wysokie. Około 70% respondentów stwierdziło, że strach przed 

nowościami i niechęć do trudności są barierami w prowadzeniu działalności gospodarczej. 
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Wcześniejsze badania ankietowe potwierdziły, że młodzież nie czuje się teoretycznie 

przygotowana do prowadzenia działalności gospodarczej, a edukacja w tym obszarze 

nie spełnia swojej funkcji.  

Istnieje powszechne przekonanie, że wielkie korporacje są władcami świata biznesu, 

a  ich  siła rażenia jest ogromna. Małe i średnie firmy na każdym etapie swojego wzrostu 

napotykają na trudności związane z dostępem do finansowania, kosztami funkcjonowania, 

konkurencją, biurokracją. Pandemia koronawirusa w szczególny sposób uwidoczniła 

problemy firm przede wszystkim z obszaru MŚP, których właściciele nie rzadko musieli 

skorzystać z oszczędności życia, aby zapewnić przetrwanie przedsiębiorstwu. 

W  prezentowanym badaniu młodzież wskazała (56,7%), że jest to problem/bariera, która 

wpływa na ich decyzję dotyczącą przedsiębiorczości. 

Rysunek 9. Jakie wyzwania stoją dziś przed młodymi ludźmi w dziedzinie przedsiębiorczości. 

Strach przed nowym i nieprzygotowanie do radzenia sobie z trudnościami 

Figure 9. What are the entrepreneurial challenges facing young people today? Fear of the new 

and being unprepared to deal with difficulties 

Źródło/Source: opracowanie własne / own elaboration. 

Jednocześnie jako ostatni bardzo znaczący problem młodzi ludzie wskazali zbyt dużą 

biurokrację. Aż 76,7% respondentów wskazało, że jest to spora bariera, która może utrudniać 

życie przedsiębiorcom. Co ciekawe kwestia biurokracji od wielu lat pojawia się w badaniach 

jako uciążliwy i negatywny czynnik. Pomimo prób wielu rządów w niwelowaniu barier 

biurokracyjnych w obszarze przedsiębiorczości, wciąż nie udaje się osiągnąć pułapu, który 

byłby dla społeczeństwa zadowalający. 

Podsumowanie i wnioski 

O przedsiębiorczości wiele się mówi, pisze i prowadzi badań, natomiast jest to obszar, 

w którym nigdy nie wyczerpią się możliwość kolejnych analiz. Przedsiębiorczość młodych 
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wymaga ciągłej obserwacji, ponieważ wskazuje kierunki, w których należy podążać, 

aby  młodzież czuła się przygotowana, zachęcona, a przede wszystkim, aby nie bała się 

wyzwań związanych z przedsiębiorczością.  

Zdaniem autorki pandemia COVID-19 mogła mieć wpływ na wyniki niniejszego badania 

poprzez uwypuklenie lęków młodzieży przed prowadzeniem działalności gospodarczej. 

W  czasie pandemii wiele przedsiębiorstw walczyło o przetrwanie, część z nich zniknęło 

z rynku, inne jeszcze przez długi czas będą się odbudowywały. Walka przedsiębiorców o byt 

była szeroko komentowana w mediach i nie pozostała bez wpływu na postrzeganie 

przedsiębiorczości przez społeczeństwo.  

Przeprowadzone badanie przede wszystkim obnażyło wyzwania, jakie stoją przed 

systemem edukacji w Polsce, i wskazało, że młodzież nie czuje się przygotowywana przez 

szkoły do bycia przedsiębiorcami, a nauczyciele nie są tymi, którzy ukierunkowują, 

czy wspierają cechy proprzedsiębiorcze u młodych. Zastanawiające jest przede wszystkim to, 

że przez lata wdrażane są w szkołach i na uczelniach zajęcia z przedsiębiorczości, 

prowadzone jest i było mnóstwo szkoleń w tym obszarze, projektów Unii Europejskiej, 

inicjatywy organizacji pozarządowych. O przedsiębiorczości wiele pisze się, publikuje, mówi, 

natomiast jest to zdecydowanie niewystarczające w aspekcie przygotowania młodych ludzi do 

prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Szkoła nie spełnia w tym obszarze swojej 

funkcji, nie uczy i nie zachęca. Głód wiedzy związany z przedsiębiorczością młodzi czerpią 

z  Internetu. Dodatkowo młodzież wskazała na te same bariery w prowadzeniu 

przedsiębiorczości, co sami przedsiębiorcy, czyli zbyt wysokie koszty prowadzenia biznesu, 

niesprzyjające otoczenie gospodarcze, biurokrację, bariery wzrostu i wejścia na rynek. 

Co  ciekawe w wielu badaniach dotyczących przedsiębiorczości młodych pojawia się 

przekonanie, że przedsiębiorczość to cecha wrodzona i trudno jest się jej nauczyć. To może 

wpływać na sceptyczne nastawienie młodzieży do zajęć z tego zakresu. 

Rolą  i  odpowiedzialnością nauczycieli oraz systemu edukacji jest takie zaprezentowanie tej 

wiedzy, aby młodzież uwierzyła we własne siły oraz możliwości i nie porzucała marzeń 

o własnej firmie tylko z obawy, że jest do roli przedsiębiorcy nieodpowiednio przygotowana, 

bez odpowiedniej weryfikacji tej wiedzy i sprawdzenia się w praktyce. Nauczyciele 

i  edukacja muszą stymulować przedsiębiorczość wśród młodzieży, budować w nich wiarę 

w  siebie, umiejętności radzenia sobie ze stresem, niwelowanie lęku przed porażką i odwagę 

do działania. Przyszłość gospodarki kraju zależy od kolejnych pokoleń i ich przygotowania 

do walki z takimi kryzysami i przeciwnościami, jakimi są sytuacje niespodziewane, 

na  przykład pandemia koronawirusa. 
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Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania konsumentów 

na rynku żywności 

The impact of the COVID-19 pandemic on consumer behaviour 

in the food market 

Synopsis. W rozdziale scharakteryzowano sytuację na rynku żywności oraz zachowania konsumentów w dobie 

pandemii COVID-19. Rynek żywności w największym stopniu oparł się skutkom pandemii COVID-19. 

Wprowadzone restrykcje jednak wpłynęły na zmiany zachowań konsumentów i funkcjonowanie podmiotów na 

tym rynku. Zmieniła się dostępność do dokonania zakupów, poprzez wprowadzone limity osób w sklepach, 

konsumenci zaczęli przywiązywać większą wagę do bezpieczeństwa zakupów, zasad higieny. W literaturze 

przedmiotu najczęściej opisywano następujące zmiany zachowań konsumentów podczas pandemii: dokonywanie 

większych zakupów, częstsza rezygnacja z dokonywania zakupów w supermarketach na poczet zakupów 

w mniejszych sklepach ze względu na unikanie skupisk ludzkich, zakupy produktów lokalnych, preferowanie 

zakupu żywności opakowanej, aby ograniczyć transmisję wirusa, częstsze dokonywanie zakupów przez Internet, 

planowanie zakupów, co przekłada się na mniejsze marnotrawstwo żywności. 

Słowa kluczowe: żywność, konsumenci, rynek żywności, COVID-19 

 

Abstract. The chapter describes the situation on the food market and consumer behaviour in the time of the 

COVID-19 pandemic. The food market has largely resisted the effects of the COVID-19 pandemic. 

The introduced restrictions, however, influenced changes in consumer behaviour and the functioning of actors on 

this market. The availability to make purchases has changed, due to the limits of people in stores, consumers 

began to attach more importance to the safety of purchases and hygiene rules. In the literature on the subject, the 

following changes in consumer behaviour during a pandemic are most often described: making larger purchases, 

more frequent resignation from shopping in supermarkets for purchases in smaller stores, due to avoiding crowds, 

purchasing local products, preferring to buy packaged food to reduce the transmission of the virus, more frequent 

purchases over the Internet, planning purchases, which translates into less food waste. 

Keywords: food, consumers, food market, COVID-19 

Wprowadzenie 

Pandemia COVID-19 zmieniła i zmienia nasze życie, zmienia zatem również nasze 

zachowania dotyczące zakupów żywności. Większą wagę jako konsumenci przywiązujemy 

do bezpieczeństwa – bezpieczeństwa własnego oraz bezpieczeństwa żywności. Zakupy 

żywności, konsumpcja żywności mogą zwiększać ryzyko zachorowania na COVID-19, 

dlatego też wprowadzono restrykcje związane z liczbą osób w sklepach, korzystania 

z  restauracji, zachowania podczas zakupów. Konsumenci kupują większe ilości towarów 

podczas jednych zakupów, częściej wybierają żywność opakowaną, aby zmniejszyć ryzyko 
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transmisji wirusa. Inni konsumenci przykładowo rezygnują z zakupów określonych towarów, 

uważając je za bardziej ryzykowane, np. owoce sezonowe, miękkie, których nie można obrać 

ze skórki. Ponadto handel w wielu przypadkach częściej odbywa się wirtualnie niż 

w  tradycyjny sposób. 

Sektor żywności poniósł najmniejsze straty w porównaniu z innymi sektorami, 

ale uwidoczniły się w nim pewne trendy, które najprawdopodobniej miałyby miejsce później, 

gdyby nie wystąpienie pandemii COVID-19, takie jak: cyfryzacja, bardziej świadomy wybór 

żywności, poszukiwanie żywności lokalnej [Krukowska 2021]. Jak podano w raporcie KPMG 

[2020], w dobie pandemii w podejmowaniu decyzji zakupowych najważniejszy jest stosunek 

jakości do ceny, w następnej kolejności łatwość dokonywania zakupów, zaufanie do marki 

oraz bezpieczeństwo osobiste (rys. 1)1. 

63

42

41

40
Stosunek jakości do ceny

Łatwość zakupu

Zaufanie do marki

Osobiste bezpieczeństwo

 

Rysunek 1. Cztery najważniejsze czynniki decydujące o zakupie towarów, % wskazań 

Figure 1. Four most important factors influencing food purchase, % of indications 

Źródło/Source: KPMG International [2020]. 

Na podstawie przeglądu literatury z zakresu zachowań konsumentów żywności podczas 

pandemii COVID-19 oraz wykorzystując własne doświadczenia, zauważono, że: 

 konsumenci są bardziej skłonni do zmiany preferowanego miejsca dokonywania zakupu 

żywności, wybierają np., mniejsze sklepy ze względu na mniejsze skupiska ludzi, 

 konsumenci częściej wybierają żywność lokalną lub wyprodukowaną w Polsce 

ze względu na mniejsze ryzyko zanieczyszczenia, możliwości przenoszenia wirusa, 

 konsumenci częściej niż przed pandemią zwracają uwagę na zachowanie personelu 

sklepów oraz innych klientów, np. stosowanie rękawiczek jednorazowych, 

dezynfekcja rąk. 

Celem pracy jest scharakteryzowanie zmian w zachowaniu konsumentów na rynku 

żywności w sytuacji pandemii COVID-19. 

                                                 
1 Raport KPMG International pt. „Consumers and the new reality” omawia wpływ pandemii COVID-19 na 

potrzeby, zachowania i preferencje konsumentów. W badaniu wzięło udział ponad 12 tys. konsumentów ze 

Stanów Zjednoczonych, z Brazylii, Wielkiej Brytanii, Kanady, Francji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Japonii, 

Australii, Chin oraz Hongkongu. Badanie przeprowadzono od 29 maja do 8 czerwca 2020 roku [Karasek 2020]. 
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Zmiana zachowań konsumentów żywności 

spowodowana pandemią COVID-19 

Pandemia COVID-19 zmieniła zachowania konsumentów żywności. Wielu autorów 

podaje, że niektóre z tych zachowań będą widoczne również po pandemii. 

W  raporcie  pt.  „COVID-19 impact on consumer food behaviours in Europe” 2  główne 

zidentyfikowane trendy w zachowaniu konsumentów są następujące: 

1. Dokonywanie zakupów przez Internet oraz większe zakupy niż przed pandemią – 

konsumenci częściej dokonywali zakupów przez Internet, ponieważ ogranicza to 

bezpośredni kontakt, a co z tym związane ryzyko zachorowania. Ponadto konsumenci 

kupowali większe ilości produktów i więcej też konsumowali – wzrosło spożycie głównie 

warzyw, owoców oraz mąki. 

2. Częściej przywiązywano wagę do planowania zakupów oraz do produktów, które są 

nabywane – produkty lokalne, świeżość produktów, unikanie dodatków do żywności. 

3. Częstsze przygotowanie posiłków w domu, korzystanie z nowych przepisów, 

ograniczenie gotowych posiłków, spożywanie żywności o stałych porach oraz 

z domownikami. 

Korzystając z powyższych wyników badań, można nakreślić zachowania, które utrwalą 

się w postępowaniu konsumentów po pandemii: 

 spożywanie różnorodnych produktów oraz czerpanie radości z jedzenia, 

 przygotowywanie posiłków, korzystanie z różnych sprzętów do tego przeznaczonych 

zyska na wartości, 

 wygodne dokonywanie zakupów oraz dostępne ceny żywności, 

 zdrowszy sposób odżywiania się, większa wiedza żywieniowa, wpływ odżywiania się na 

stan zdrowia, 

 kupowanie produktów lokalnych oraz ograniczenie opakowań, które negatywnie 

wpływają na środowisko. 

 

 

                                                 
2 Badanie przeprowadzono w grupie 5000 respondentów przez platformię Cint, w 10 krajach europejskich: 

Hiszpania, Szwecja, Niemcy, Wielka Brytania, Polska, Włochy, Francja, Grecja, Finlandia, Rumunia; 

17-25.09.2020 roku [EIT Food 2020]. 
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Wśród odpowiedzi polskich konsumentów biorących udział w badaniu zaobserwowano 

mniejsze niż przeciętne zainteresowanie zakupami online żywności. Respondenci przyznali, 

że ogólna konsumpcja żywności wzrosła, zwłaszcza owoców, nabiału, ziół i przypraw. 

Zaobserwowano największy ze wszystkich krajów biorących udział w badaniu, spadek 

wydatków na drogie produkty oraz markowe produkty oraz zmniejszyły się zakupy 

gotowych posiłków. 

Patrząc na rynek żywności w ujęciu całościowym, można wyróżnić 4 główne problemy 

(wyzwania) [Galanakis 2020]: 

1. Wzrost zapotrzebowania wśród konsumentów na żywność funkcjonalną, która zapewnia 

składniki wzmacniające odporność. 

2. Rynek żywnościowy i jego rola w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa pomiędzy 

producentami, detalistami, konsumentami. 

3. Bezpieczeństwo żywnościowe, dostępność żywności. 

4. Zrównoważony rozwój rynku żywności. 

Można zauważyć, iż pandemia niesie ze sobą nie tylko zagrożenia i utrudnienia 

w sektorze spożywczym, ale jest też okazją do tworzenia nowych produktów – np. rozwój 

żywności funkcjonalnej. Chociaż na początku pandemii można było zaobserwować braki 

pewnych towarów w sklepach, to obecnie nie ma tego problemu, zatem pandemia wymusiła 

również rewizję i ulepszanie dotychczasowych łańcuchów dostaw. Zasadne wydaje się 

również stwierdzenie, że dzięki pandemii konsumenci zaczęli doceniać możliwość zakupu 

lokalnych produktów i poszukiwać tej żywności.  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności w erze pandemii, co oznacza przede 

wszystkim niedopuszczenie do transmisji wirusa, podmioty działające na rynku żywności 

powinny spełnić określone wymagania (tab. 1). Wiele z nich jest zgodne z wymaganiami 

systemów zapewniania i zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, m.in.: GHP/GMP, 

HACCP, ISO 22000. 
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Tabela 1. Czynności podejmowane na każdym etapie „od pola do stołu” w celu ograniczenia ryzyka 

zakażenia COVID-19 

Table 1. Actions taken on each stage “from farm to fork” to reduce the risk of COVID-19 infection 

Etap w łańcuchu żywności 

od pola do stołu 
Charakterystyka 

Produkcja rolnicza 

∙ Zgłaszanie objawów choroby 

∙ Nie przystępowanie do pracy, gdy jest się chorym lub podejrzewa się 

chorobę 

∙ Stosowanie zasad higieny na stanowisku pracy: dokładne mycie 

i dezynfekcja rąk, brak dotykania oczu, ust, nosa 

∙ Świadomość pracowników w zakresie higieny, środków 

ochrony osobistej 

Przechowywanie surowców 

∙ Stosowanie maseczek i rękawiczek jednorazowych 

∙ Zgłaszanie objawów choroby 

∙ Nie przystępowanie do pracy, gdy jest się chorym lub podejrzewa się 

chorobę 

∙ Stosowanie zasad higieny na stanowisku pracy: dokładne mycie 

i dezynfekcja rąk, brak dotykania oczu, ust, nosa 

∙ Dezynfekcja powierzchni, przedmiotów, pojemników itp. 

∙ Świadomość pracowników w zakresie higieny, środków 

ochrony osobistej 

Przetwarzanie i pakowanie 

żywności 

∙ Stosowanie maseczek i rękawiczek jednorazowych 

∙ Zgłaszanie objawów choroby 

∙ Nie przystępowanie do pracy, gdy jest się chorym lub podejrzewa się 

chorobę 

∙ Stosowanie zasad higieny na stanowisku pracy: dokładne mycie 

i dezynfekcja rąk, brak dotykania oczu, ust, nosa 

∙ Dezynfekcja powierzchni, przedmiotów, pojemników, chłodni, 

samochodów itp. 

∙ Zapewnienie odpowiedniej przestrzeni do przebiegu procesów i pracy 

w celu ograniczenia kontaktów między pracownikami 

∙ Zachowania zasad higieny w korzystaniu z toalety 

∙ Odpowiednia wentylacja 

∙ Świadomość pracowników w zakresie higieny, środków 

ochrony osobistej 

Przechowywanie produktów 

∙ Stosowanie maseczek i rękawiczek jednorazowych 

∙ Zgłaszanie objawów choroby 

∙ Nie przystępowanie do pracy, gdy jest się chorym lub podejrzewa się 

chorobę 

∙ Stosowanie zasad higieny na stanowisku pracy: dokładne mycie 

i dezynfekcja rąk, brak dotykania oczu, ust, nosa 

∙ Dezynfekcja powierzchni, przedmiotów, pojemników, chłodni, 

samochodów itp. 

∙ Zapewnienie odpowiedniej przestrzeni do przebiegu procesów i pracy 

w celu ograniczenia kontaktów między pracownikami 

∙ Zachowania zasad higieny w korzystaniu z toalety 

∙ Odpowiednia wentylacja 

∙ Kontrola temperatury przechowywania, transportu 

∙ Ograniczenie kontaktu z produktami 

∙ Świadomość pracowników w zakresie higieny, środków 

ochrony osobistej 
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Dystrybucja i sprzedaż 

∙ Stosowanie maseczek i rękawiczek jednorazowych 

∙ Zgłaszanie objawów choroby 

∙ Nie przystępowanie do pracy, gdy jest się chorym lub podejrzewa się 

chorobę 

∙ Stosowanie zasad higieny na stanowisku pracy: dokładne mycie 

i dezynfekcja rąk, brak dotykania oczu, ust, nosa 

∙ Dezynfekcja powierzchni, przedmiotów, pojemników, chłodni, 

samochodów itp. 

∙ Zapewnienie odpowiedniej przestrzeni do przebiegu procesów i pracy 

w celu ograniczenia kontaktów między pracownikami 

∙ Kontrola temperatury przechowywania, transportu 

∙ Ograniczenie kontaktu z produktami 

∙ Zachowanie dystansu 2 m między klientami 

∙ Unikanie skupisk ludzkich 

∙ Świadomość pracowników w zakresie higieny, środków 

ochrony osobistej 

Konsumpcja 

∙ Stosowanie maseczek i rękawiczek jednorazowych 

∙ Zgłaszanie objawów choroby 

∙ Stosowanie zasad higieny: dokładne mycie i dezynfekcja rąk, brak 

dotykania oczu, ust, nosa 

∙ Dezynfekcja powierzchni, przedmiotów, pojemników itp. 

∙ Zachowania zasad higieny w korzystaniu z toalety 

∙ Ograniczenie kontaktu z produktami 

∙ Zachowanie dystansu 2 m między klientami 

∙ Unikanie skupisk ludzkich 

∙ Dokładne mycie owoców i warzyw 

∙ Niespożywanie surowej żywności, obróbka termiczna 

w odpowiedniej temperaturze i czasie 

∙ Oddzielenie składników surowych od gotowych do spożycia 

∙ Świadomość konsumentów w zakresie higieny, środków 

ochrony osobistej 

Źródło/Source: opracowanie własne na podstawie Han i  in. [2021] / own elaboration based on 

Han  et al. [2021]. 

Gomez-Corona i  in. [2021] na podstawie przeprowadzonych badań wśród konsumentów 

określili 9 wymiarów obaw przed COVID-19, związanych z jedzeniem i napojami: 

1. Obawy społeczne – recesja, wzrost cen żywności, wzrost głodu, nierówności społeczne. 

2. Obawy emocjonalne – izolacja społeczna, poczucie braku szczęścia, powrót do 

normalności, niestabilność emocjonalna. 

3. Obawy dotyczące żywności i zaopatrzenia w żywność – brak produktów w odpowiedniej 

ilości, przechowywanie żywności. 

4. Obawy związane z działaniem rządu – zarządzanie pandemią, kryzysem, brak zaufania. 

5. Obawy związane z podstawowymi potrzebami – możliwość zaspokojenia podstawowych 

potrzeb ludzkich; dostępność żywności, organizacja dostaw itp. 
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6. Obawy związane z dostawami żywności – odpowiednia ilość, bezpieczeństwo dostaw, 

bezpieczeństwo żywności, dotykanie żywności przez różne osoby – zasady higieny, 

możliwość zamawiania na wynos. 

7. Obawy związane z złymi nawykami żywieniowymi – spożywanie większej ilości 

żywności, spożywanie niezdrowej żywności, złe nawyki żywieniowe, wzrost wagi 

spowodowany również brakiem ruchu, utrwalenie się złych nawyków. 

8. Obawy związane z odpornością – poszukiwanie żywności o dużej wartości odżywczej, 

żywności wspomagającej układ odpornościowy. 

9. Obawy związane z konfliktami w rodzinie – spożywanie wspólnych posiłków, spędzanie 

więcej czasu razem, często w jednym pomieszczeniu. 

Obawiamy się zawsze bardziej tego, czego nie znamy. Większość z nas nie wiedziała 

o istnieniu koronawirusów. Na początku wystąpienia COVID-19 niewiele osób stwierdziło, 

że pandemia będzie trwała tak długo i wywrze wpływ na wiele dziedzin naszego życia. 

Jak wcześniej pokazano, pandemia wzbudza w konsumentach wiele obaw, nie tylko tych 

związanych z zachorowaniem. 

Principato i in. [2020, w druku] oraz Hassen i in. [2021] zaobserwowali następujące 

zmiany w zachowaniu konsumentów podczas pandemii COVID-19: 

 wzrost wydatków na żywność, zwłaszcza na początku pandemii, 

 większe wydatki na owoce i warzywa, 

 zmniejszenie częstości zakupów z 2-3 tygodniowo do 1, 

 zmiana miejsca dokonywania zakupów – z supermarketów do mniejszych, lokalnych 

sklepów, aby zmniejszyć udział w skupiskach ludzkich, 

 dokładniejsze planowanie posiłków i zakupów, co wpłynęło na zmniejszenie 

marnotrawstwa żywności, 

 kupowanie żywności na zapas, głównie artykułów zbożowych, cukru, produktu 

w puszkach, 

 wzrost spożycia żywności, 

 częstsze podjadanie między posiłkami, 

 częstsze próbowanie różnych diet. 

 



SPOŁECZNO-EKONOMICZNE SKUTKI PANDEMII COVID-19… 

 

87 

Podsumowanie i wnioski 

Pandemia COVID-19 pojawiła się niespodziewanie i nie byliśmy na nią przygotowani, 

zarówno w ujęciu państwa, jak i konsumentów. W początkowym etapie pandemii zachowania 

konsumentów były impulsywne, podyktowane strachem, którego nie mieliśmy czasu oswoić. 

Obecnie pandemia w Polsce trwa już 15 miesięcy i w tym czasie oswoiliśmy strach oraz 

zaakceptowaliśmy ryzyko. Pandemia spowodowała zmianę zachowań wśród konsumentów, 

niektóre z nich są pozytywne i dobrze, jeśli będą widoczne także po pandemii. 

Wśród  nich  można wymienić: planowane zakupy, zmniejszenie marnotrawstwa żywności, 

przywiązywanie większej wagi do jakości i zdrowotności spożywanej żywności, 

poszukiwanie żywności lokalnej. 

Strach przed pandemią przełożył się na strach dotyczący różnych sfer życia. Obawy nie 

dotyczą jedynie bezpośrednio wirusa COVID-19, ale także naszego zdrowia i zdrowia 

najbliższych, dostępności żywności, stabilności ekonomicznej, przyszłości. Każdy z nas 

z  zniecierpliwieniem oczekuje powrotu do normalności. 

 

Publikację została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej 

Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie. 
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Mariusz Grębowiec 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Sytuacja produkcyjno-ekonomiczna na rynku jabłek w Polsce 

w obliczu pandemii COVID-19 

The production and economic situation on the apple market 

in Poland in the face of the COVID-19 pandemic 

Synopsis. Pandemia bez wątpienia niesie za sobą wiele negatywnych skutków w życiu społecznym, a także 

gospodarczym. Im dłużej trwa, tym więcej obszarów i sektorów gospodarczych ona dotyka. Odnosi się to też do 

agrobiznesu i produkcji żywności. Tu sytuacja jest wrażliwa, gdyż ten sektor zaspokaja podstawową potrzebę 

człowieka, czyli potrzebę zaspokojenia głodu. Rynki rolne podobnie i pozostałe rynki żywnościowe bardzo 

dotkliwie odczuwają wpływ pandemii na zachowania podmiotów rynkowych, a tym samym ceny surowców 

rolnych. Do głównych czynników kształtujących poziom cen w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej należą 

ograniczenia związane z handlem międzynarodowym oraz ograniczenia na rynku wewnętrznym, w tym przede 

wszystkim długotrwały zakaz funkcjonowania placówek żywieniowych takich jak restauracje, bary czy stołówki. 

Niestety oba czynniki wpływają na redukcję popytu na żywność, a w konsekwencji i na rynek surowców 

pochodzenia rolniczego. Jednym z takich rynków jest rynek sadowniczy, a ściślej mówiąc, rynek jabłek, na 

którym to szczególnie w początkowym etapie rozwoju pandemii zaszły dosyć zaskakujące i nieoczekiwane 

zmiany zarówno po stronie popytowej, jak i podażowej, a co za tym idzie również w strukturze kształtowania się 

cen jabłek. 

Słowa kluczowe: rynek jabłek, dynamika zmian cen, pandemia 

 

Abstract. The pandemic undoubtedly has many negative consequences both in social and economic life. 

The longer it lasts, the more areas and economic sectors it affects. This also applies to agribusiness and food 

production. The situation here is so sensitive that this sector satisfies the basic human need, i.e. the need 

to satisfy hunger. Agricultural markets, as well as other food markets, are strongly affected by the impact of 

the pandemic on the behaviour of market entities, and thus the prices of agricultural commodities, above all, 

a long-term ban on the operation of catering establishments such as restaurants, bars or canteens. Unfortunately, 

both factors reduce the demand for food and, consequently, the market of agricultural raw materials. One of such 

markets is the fruit market, or more precisely the apple market, where, especially in the initial stage of the 

pandemic development, quite surprising and unexpected changes took place, both on the demand and supply side, 

and thus also in the structure of apple prices. 

Keywords: apple market, dynamics of price changes, pandemic 

Wprowadzenie 

Pandemie są jednymi z największych potencjalnych negatywnych globalnych rodzajów 

ryzyka, szczególnie we współczesnym, wysoce zglobalizowanym świecie. Mogą powodować 

wysoką zachorowalność i śmiertelność, a także wywoływać wiele negatywnych skutków 

społeczno-gospodarczych. Można tutaj przytoczyć przykład tzw. czarnej śmierci, która zabiła 
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kilkadziesiąt procent europejskiej populacji, czy też można wspomnieć o grypie 

tzw. hiszpance, na którą zmarło kilkadziesiąt milionów osób [WHO Director General 2020]. 

Z  końcem 2019 roku w światową gospodarkę i społeczeństwo uderzyła nowa epidemia 

[Sowula-Skrzyńska i in. 2020], którą nazwano koronawirusem ciężkiej ostrej niewydolności 

oddechowej [Chakraborty i Maity 2020]. Ze względu na sposób i tempo rozprzestrzeniania 

się wirusa Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) już 11 marca 2020 roku sklasyfikowała 

COVID-19 jako pandemię [Cucinotta i Vanelli 2020]. Wirus szybko rozprzestrzenił się 

po  całym świecie, powodując ponad 750 tys. przypadków zakażenia i ponad 36 tys. zgonów 

w  pierwszym kwartale 2020 roku [Włodarczyk 2020]. Pandemiczny charakter wirusa 

i  związane z nim obostrzenia spowodowały trudności w wielu sektorach gospodarki, także 

w sektorze rolnym [Elleby i in. 2020] oraz powiązanymi z nim sektorami żywnościowymi 

[Varshney i in. 2020]. Zastosowanie w wielu krajach rygorystycznych obostrzeń, w tym 

kwarantanny, dystansu społecznego, blokad czy ograniczeń importowo-eksportowych, a także 

zamknięcia wielu rodzajów działalności stało się poważnym wyzwaniem i ograniczeniem dla 

funkcjonowania rynków rolno-spożywczych. 

Cel i metodyka badań 

Niniejsze opracowanie jest próbą określenia wpływu wirusa SARS-CoV-2 na kształt 

funkcjonowania rynku jabłek w Polsce. Mimo że efekty pandemii COVID-19 są już widoczne 

w gospodarce, to jest jeszcze za wcześnie, aby w pełni wyrokować jej długotrwałe skutki. 

Niniejsze rozważania koncentrują się więc na omówieniu charakteru, źródeł i możliwych 

kierunków przyszłych zmian na tym rynku. Mają także na celu określenie, czy ożywienie 

popytowe i cenowe zaobserwowane na rynku jabłek w czasie początków pandemii było 

tylko incydentalnym zdarzeniem, które wywołały krótkookresowe skutki, czy też będą 

to trwałe zmiany. 

Opracowanie ma charakter poznawczy. Powstało na podstawie analizy zmian 

zachodzących zarówno w produkcji, jak i obrocie na krajowym rynku jabłek, dokonanej na 

przestrzeni ostatnich kilku lat, tj. od 2012 do 2020 roku. Do przygotowania opracowania 

wykorzystano wtórne materiały źródłowe (pochodzące ze statystyki masowej, między innymi 

z publikowanych oraz niepublikowanych danych GUS). Ponadto wykorzystano dostępne 

opracowania i raporty badawcze, w tym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej PIB, a także zaczerpnięto informacje z sadowniczych opracowań branżowych 
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wydawanych zarówno w formie zwartej, jak i elektronicznej. W opracowaniu wykorzystano 

także metodę obserwacji uczestniczącej, jak również praktyczną wiedzę z zakresu 

opisywanego zjawiska Autora niniejszego opracowania. Zasadniczą trudnością w ocenie 

wpływu zjawiska, jakim jest pandemia, na ekonomiczny mechanizm funkcjonowania rynku 

jabłek był krótki czas niespełna dwóch lat (dwóch okresów produkcyjnych), szczególnie jeśli 

chodzi o określenie wielkości produkcji oraz zmienność cen. Aby w sposób jednoznaczny 

określić wpływ pandemii na rynku jabłek, oprócz zmiennej, jaką jest cena owoców, należy 

jeszcze wziąć pod uwagę ważną zmienną, jaką są towarzyszące produkcji owoców warunki 

pogodowe oraz klęski żywiołowe, których nie da się przewidzieć, a które w opisywanym 

okresie w wielu regonach produkcyjnych miały miejsce. Są to bowiem istotne czynniki, które 

wpływają na sytuację produkcyjną na rynku jabłek, a co za tym idzie także na zmienność 

cen rynkowych. 

Przemiany w strukturze produkcji sadowniczej w Polsce  

Jabłka zajmują drugą pozycję w skali światowej, jeśli chodzi o wielkość produkcji. 

Więcej na świecie produkuje się jedynie bananów. Jak wykazują dane rynkowe, w ostatnich 

dwóch latach światowa produkcja jabłek wynosiła ponad 83 milionów ton, w tym blisko 

połowa jabłek produkowana była w Chinach [Lemmer i Esterhuyse 2020]. Drugie miejsce 

w skali światowej produkcji zajmują Stany Zjednoczone, a na trzecim miejscu plasuje się 

Polska. W Unii Europejskiej nasz kraj jest niekwestionowanym liderem w produkcji jabłek, 

ale także wiśni, malin, czarnej porzeczki i aronii. Sady jabłoniowe w UE w analizowanym 

okresie zajmowały ponad 473 000 ha. Około jednej trzeciej (34%) obszaru przeznaczonego na 

sady jabłoniowe w UE znajduje się właśnie w Polsce (160 800 ha), a kolejna jedna czwarta 

jest równo podzielona między Włochy i Rumunię (odpowiednio 55 800 ha i 55 100 ha). 

Wraz z Francją (8,1% całej UE), Niemcami (7,2%), Hiszpanią (5,8%) i Węgrami (5,3%) 

te siedem państw członkowskich UE stanowiło ponad dwie piąte (83,7%) całej UE obszarowo 

obsadzonej jabłoniami [Łakomiak i Zhichkin 2020]. Polska jest bardzo ważnym graczem na 

globalnym rynku, jeśli chodzi o jabłko deserowe, jabłko przemysłowe oraz produkcję 

koncentratu soku jabłkowego. 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat w polskiej produkcji sadowniczej zachodzą nieustanne 

zmiany szczególnie produkcyjno-organizacyjne [Wójcik i Traczyk 2020]. Jak pokazują 

statystyki, aż 90,4% gospodarstw sadowniczych ma powierzchnię poniżej 20 ha. 
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Wśród tej grupy najwięcej, bo aż 31,5% ogółu gospodarstw, stanowią te bardzo małe 

o powierzchni od 2-5 ha. Porównanie wyników badania sadów w latach 2012 i 2017 pozwala 

zauważyć znaczące różnice w strukturze wieku drzew i gęstości nasadzeń [Gaworski i in. 

2017]. W porównaniu z 2012 rokiem zaobserwowano wyraźny wzrost zagęszczenia nasadzeń 

[Lordan 2019]. Udział uprawy jabłoni posadzonych w zagęszczeniu 1600-3199 drzew na 1 ha 

zwiększył się o blisko 20% i wyniósł ponad 43%. Taka gęstość nasadzeń dominowała wśród 

sadów młodszych. Według Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w grupie plantacji 

najmłodszych (w wieku do 4 lat) stanowiły one blisko 64%.  

Rodzima produkcja owoców znacznie przewyższa krajowy popyt i wymusza potrzebę 

eksportu. Nie wszystkie jednak rynki zagraniczne, chętnie kupują polskie owoce. 

Zbyt wysoka podaż owoców znacznie obniża dochodowość plantacji. Tendencja w produkcji 

owoców nieustannie się zmienia, bowiem od kilku lat gra nie toczy się już o ilość, 

ale o jakość owoców.  

 

Tabela 1. Powierzchnia uprawy drzew owocowych w sadach w Polsce w latach 2015-2019, w tys. ha  

Table 1. Fruit tree cultivation area in orchards in Poland in 2015-2019, in thous. ha 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 

Ogółem 248,6 244,7 243,5 242,5 243,3 

Jabłonie 180,4 177,2 176,4 175,4 176,1 

Grusze 9,2 7,8 7,8 7,7 7,6 

Śliwy 13,9 14,5 14,3 14,4 14,5 

Wiśnie 29,6 29,3 29,5 29,2 29,4 

Czereśnie 9,5 9,6 9,6 9,8 9,8 

Pozostałe  6,0 6,2 6,0 5,9 5,9 

Źródło/Source: opracowanie własne na podstawie GUS [2020a, 2020b] / own elaboration based on GUS 

[2020a, 2020b]. 

Patrząc na strukturę nasadzeń plantacji wieloletnich w kraju, należy stwierdzić, 

iż w 2018 roku, w porównaniu z 2017, na popularności zyskały jedynie uprawy czereśni 

i śliw. Zbiory jabłek w Polsce wykazują ciągłą tendencję wzrostową. W latach 2006-2018 

średnioroczne tempo wzrostu produkcji tych owoców wynosiło 4,7%. Zwiększanie zbiorów 

jest przede wszystkim wynikiem coraz wyższego plonowania sadów jabłoniowych, 

w następstwie systematycznego modernizowania tych struktur [Roman i Roman 2018]. 

W wysokotowarowych sadach plony sięgają nawet 100 ton z 1 ha. Tendencja wzrostowa 
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zbiorów jabłek w Polsce zakłócana jest bardzo często okresowymi spadkami plonów, 

spowodowanymi niekorzystnymi warunkami pogodowymi (np. przymrozkami wiosennymi 

czy też występowaniem różnego rodzaju klęsk żywiołowych). Istotne zmniejszenie plonów 

i zbiorów miało miejsce w latach 2007, 2010 i 2017. W porównaniu do lat poprzednich, 

produkcja jabłek zmniejszyła się odpowiednio o 55%, 28% i 32% [Rysz i Szymańska 2017]. 

Struktura produkcji jabłek w Polsce charakteryzuje się bardzo dużą koncentracją 

terytorialną. Uprawa jabłoni jest skoncentrowana głównie na terenie województwa 

mazowieckiego (45,6% powierzchni sadów zajętej pod uprawę jabłoni w Polsce). 

Dużą koncentrację sadów jabłoniowych zanotowano także w województwach: łódzkim 

(12,7%), lubelskim (12,4%) i świętokrzyskim (11,7%). W sumie na terenie tych czterech 

województw skupione było około 82,4% powierzchni sadów jabłoniowych [Produkcja 

ogrodnicza... 2018]. Patrząc zaś na strukturę odmianową, należy stwierdzić, że na przestrzeni 

ostatnich 20 lat niektóre odmiany nabrały dużego znaczenia (m.in. grupa Jonagold, Szampion, 

Ligol, Golden Delicious i Gala), inne zaś tracą na ważności, a powierzchnia ich uprawy 

stopniowo zmniejsza się (np. Jonathan, Cortland czy Lobo) [Pereira-Lorenzo 2018]. 

Nadal bardzo popularną odmianą uprawianą w Polsce jest Idared, którego udział w strukturze 

odmianowej utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie [Kuczyńska 2020]. 

Drugie miejsce pod względem wielkości areału uprawy drzew jabłoni w sadach w 2017 roku 

(17,5%) zajmowały wspomniane wyżej odmiany z grupy Jonagold (w tym Jonagored oraz 

jego sporty), a ich udział w strukturze odmianowej sadów jabłoniowych stale rośnie. 

Na trzecim miejscu znalazła się odmiana Szampion (11,2%), a kolejne miejsca zajmowały 

odmiany: Ligol, Golden Delicious, Gala i Gloster (odpowiednio 7%, 5,1%, 5% oraz 4,8% 

powierzchni uprawy jabłoni w sadach) [Bohdaniuk i in. 2019]. Dominacja odmiany Idared 

w Polsce wiązała się z preferencjami rynku rosyjskiego, który był głównym odbiorcą naszych 

jabłek do czasu wprowadzenia embargo. Odmiana ‘Idared’ i ‘Ligol’ spełniały wymagania 

rynku rosyjskiego, charakteryzując się wysoką trwałością przechowalniczą [Babu 2018] 

i odpornością na transport na dalekie odległości [Nosecka i Bugała 2019a]. Blokada eksportu 

do Rosji zmusiła producentów jabłek do poszukiwania nowych rynków zbytu i zmiany 

struktury odmianowej [Rysz 2018, Nosecka i Bugała 2019a]. 

 



M. Grębowiec                                                              Sytuacja produkcyjno-ekonomiczna na rynku jabłek... 

 

94 

Rozdysponowanie krajowej produkcji jabłek 

W ogólnej podaży jabłek podstawowe znaczenie w Polsce mają dostawy do zakładów 

przetwórczych. Średnio w sezonach 2015/16-2017/18 udział ten wynosił 54% i był zbliżony 

do notowanego w sezonach 2006/07-2008/09. Do przetwórni trafiają przede wszystkim jabłka 

z mniejszych obszarowo gospodarstw sadowniczych. Z intensywnie prowadzonych sadów 

towarowych, do przetwórstwa kierowane są głównie jabłka, które nie znajdują zbytu na rynku 

owoców deserowych [Makosz 2017]. 

Podstawowym produktem wytwarzanym z jabłek w Polsce jest sok zagęszczony. 

Udział jabłek wykorzystywanych w produkcji tego artykułu w łącznej podaży jabłek 

kierowanych do przetwórstwa ocenia się w ostatnich latach na 85-90%. Udział jabłek 

kierowanych do przetwórstwa soków NFC (not from concentrate) wynosi około 8%. 

Do produkcji cydru wytwarzanego bezpośrednio z jabłek wykorzystuje się około 1% podaży 

tych owoców kierowanych do przetwórstwa. Około 2% podaży wykorzystywane jest 

w produkcji jabłek obieranych (mrożonych). Bezpośrednio z jabłek wytwarza się również 

przeciery, moszcze stosowane w produkcji wina, a także przeznaczane do bezpośredniej 

konsumpcji jako susze i musy [Trojanowicz 2018]. Tendencję wzrostową wykazuje również 

produkcja soku jabłkowego [Nosecka i Bugała 2019b]. 

 
Rysunek 1. Rozdysponowanie produkcji jabłek w latach 2014-2020, w % 

Figure 1. Distribution of apple production in 2014-2020, in % 

Źródło/Source: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS [2021] / own elaboration 

based on Bank Danych Lokalnych [2021]. 



SPOŁECZNO-EKONOMICZNE SKUTKI PANDEMII COVID-19… 

 

95 

Polska należy także do światowej czołówki w eksporcie jabłek. W latach 2008 i 2012 

większymi od naszego kraju eksporterami były tylko Chiny, a w 2017 roku Włochy. 

Na eksport przeznaczanych jest od 20% do nawet 40% zbiorów jabłek. Do 2014 roku 

głównym odbiorcą naszych jabłek była Rosja. Po wprowadzeniu embarga, duże ilości zaczęto 

eksportować do Białorusi i kilku innych krajów byłej WNP [Kraciński 2018]. W Unii 

Europejskiej najważniejszym odbiorcą naszych jabłek są Niemcy, które importują corocznie 

około 100 tys. ton tych owoców. Kolejnym ważnym odbiorcą jest Holandia. Nadzieją dla 

polskich producentów jabłek stał się jednak obecnie eksport na dalekie rynki azjatyckie, 

jednakże te nadzieje jak dotychczas nie sprawdzają się ze względu na specyficzne wymagania 

odbiorców co do odmian i konkurencję ze strony krajów bliżej położonych, które wcześniej 

dostosowały się do wymagań tych rynków [Mazur i Małkowska-Szkutnik 2018]. Poza tym im 

dalsze odległości, tym większe ryzyko związane z dostawami i utrzymaniem jakości owoców. 

Najbardziej w ostatnim okresie wzrosła sprzedaż jabłek do Egiptu i Jordanii. Eksport do 

Egiptu średnio w latach 2014-2017 wyniósł 17 tys. ton, a w 2018 roku około 65 tys. ton. 

Sprzedaż do Jordanii wynosiła odpowiednio 3 i 19 tys. ton [Nosecka 2019a]. 

 
Rysunek 2. Eksport jabłek w latach 2017-2020, w tys. ton 

Figure 2. Apple exports in 2017-2020, in thous. tonnes 

Źródło/Source: opracowanie własne na podstawie FreshMarket.pl [2020] / own elaboration based on 

FreshMarket.pl [2020]. 

Zdaniem ekspertów w strategii eksportu jabłek powinny być uwzględniane kraje UE, 

gdzie są najwyższe ceny, jednakże niezwykle ważne jest dostosowanie się polskich 

producentów do wymagań tego rynku. Dotychczas w oczach odbiorcy europejskiego Polska 

jest niestabilnym dostawcą często wątpliwej jakości jabłek [Coleman 2018], a rozdrobnienie 

krajowych producentów działa przeciwko krajowym dystrybutorom. Polska ma bowiem 
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szansę eksportu na wymagające rynki pod warunkiem, że rodzimi producenci będą oferować 

doskonały towar, w dużych jednolitych partiach oznaczonych stosowną marką 

[Mieszczakowska-Frąc 2019].  

Jeśli chodzi o krajowe spożycie, należy wspomnieć, iż w latach 2015-2019 była 

obserwowana ogólna tendencja wzrostowa spożycia owoców i przetworów owocowych 

w krajowych gospodarstwach domowych [Jader 2020]. Pomimo znaczącego spożycia udział 

jabłek jednak zmniejszał się w badanym okresie, przy jednoczesnym wzroście spożycia 

owoców południowych [Nosecka 2019b], przede wszystkim owoców cytrusowych oraz 

bananów. Średnie spożycie owoców cytrusowych i bananów w latach 2014-2017 

wyniosło  14,6 kg/osobę, wobec 11,3 kg przeciętnie w latach 2006-2008 [Pietrzak i in. 2020]. 

W  początkowych latach obecnego wieku przeciętne roczne spożycie jabłek na osobę 

przekraczało nawet 20 kg. W kolejnych latach udział jabłek w łącznym spożyciu owoców 

świeżych zmniejszył się z 38% w latach 2006-2009 do 31% w latach 2014-2017. 

W pierwszym kwartale 2020 roku przeciętne spożycie owoców wyniosło ponad 11 kg. 

Porównanie pierwszych kwartałów lat 2019 i 2020 wskazuje, iż spożycie owoców świeżych 

oraz jabłek spadło [Bank Danych Lokalnych GUS 2021]. 

Pomimo wspomnianych niekorzystnych tendencji w krajowym spożyciu jabłek 

w minionych latach należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w sezonie produkcyjnym 

2019/2020 (a więc w początkowym okresie pandemii) zaobserwować można było, iż sytuacja 

popytowa na tym rynku uległa diametralnej poprawie. Paradoksalnie pandemia COVID-19 

niezwykle pozytywnie odbiła się na polskim rynku jabłek także z punktu widzenia 

opłacalności produkcji wśród producentów. Zmiana dotychczasowego trendu konsumpcji, 

poszukiwanie produktów bogatych w witaminy (a więc zdrowych) miały wpływ również na 

zwiększone spożycie jabłek.  

Wpływ pandemii COVID-19 na zmiany w rynkowej podaży jabłek 

oraz na dynamkę i kierunki zmian wysokości cen  

Ceny uzyskiwane przez producentów jabłek zarówno przeznaczonych do konsumpcji 

bezpośredniej w kraju, na eksport, jak i do przetwórstwa nie wykazywały w ostatnich 

kilkunastu latach wyraźnych tendencji wzrostowych, przy równocześnie bardzo silnej ich 

zmienności w poszczególnych sezonach produkcyjnych. Zmienność ta spowodowana jest 

wahaniami wielkości zbiorów, a w przypadku jabłek kierowanych do przetwórstwa, także 

poziomem ofert cenowych odbiorców. Wahania cen powodują także istotne zmiany 
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w sytuacji dochodowej producentów jabłek oraz coraz większe trudności w podejmowaniu 

racjonalnych decyzji produkcyjnych [Kierczyńska 2019]. Wyraźne zmiany wysokości cen 

jabłek zauważono dopiero w okresie początku wzrostu zachorowań w ramach pandemii 

COVID-19, tj. w okresie produkcyjnym 2019/20. Rynek owoców w tym czasie, podobnie jak 

inne rynki, musiał zmierzyć się z ograniczeniami logistycznymi i niepewnym początkowo 

oraz ograniczonym dostępem do rynku. Producentów owoców spotkało dużo trudności 

i wyzwań związanych z pandemią, jak choćby: ograniczenia w eksporcie, dodatkowe koszty 

związane z logistyką czy też brakiem rąk do pracy.  

Patrząc na zmiany wysokości cen w układzie miesięcznym, można było zaobserwować, 

iż w maju 2020 roku średnie ceny jabłek deserowych wynosiły 2,78 zł/kg i były już o około 

270% wyższe od cen otrzymywanych przez sadowników w analogicznym okresie 2019 roku 

oraz o 20% wyższe niż w 2018 roku. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do sukcesywnego 

wzrostu popytu na jabłka. Przyczyną tego stanu rzeczy był dynamiczny wzrost zamówień 

zarówno wewnątrz kraju, jak i z krajów sąsiadujących [Kraciński 2020].  

 

Tabela 2. Ceny jabłek deserowych na rynkach hurtowych przed pandemią oraz w jej trakcie, w zł 

Table 2. Prices of dessert apples in wholesale markets before and during the pandemic, in PLN 

Odmiana  

Okres produkcyjny 

IV 

2020 

V 

2020 

VI 

2020 

VII 

2020 

IX 

2020 

X 

2020 

XI 

2020 

XII 

2020 

I 

 2021 

II 

2021 

III 

2021 

Alwa 2,73 2,83 3,25 4,65 1,63 2,1 2,26 2,29 2,21 2,12 2,12 

Boskoop 3,81 4,08 4,27 5,6 3,17 3,25 3,09 3,25 4,17 4,33 4,33 

Empire 2,96 3,11 4,04 5,83 2,18 2,67 3,17 2,5 2,88 2,65 2,65 

Gala 2,31 2,41 3,17 3,67 2,04 2,33 2 2,05 2,12 1,97 1,97 

Golden Delicious 2,43 2,48 3,73 4,26 1,74 2,51 2,32 2,11 2,05 2,32 2,32 

Jonagored 2,24 2,4 3,18 4,11 1,77 2,26 2,07 1,82 1,87 1,87 1,87 

Ligol 2,46 2,56 3,26 4,3 2,11 2,26 1,96 1,88 1,83 1,83 1,83 

Lobo 2,94 3,26 4,14 4,6 2,07 2,46 3,06 2,61 2,91 2,73 2,73 

Rubin  2,18 2,37 3,47 4,02 1,95 2,36 2,34 1,94 2,14 2 2 

Szampion 2,24 2,34 3,15 4,22 1,94 2,16 2,03 1,72 1,84 1,89 1,89 

Szara Reneta 3,94 4,07 5,03 5,25 2,33 2,66 2,9 3 3,2 3,4 3,4 

Idared 2 2 bd 4,33 bd bd bd bd bd bd bd 

Źródło/Source: opracowanie własne na podstawie danych z lat 2020-2021 Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej PIB / own elaboration based on 2020-2021 data of the Institute of Agricultural 

and Food Economics NRI. 
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Już w połowie czerwca 2020 średnia cena skupu jabłek deserowych I klasy wynosiła 

3,58 zł/kg i była o ponad 380% wyższa, niż w analogicznym okresie poprzedniego roku oraz 

o 78% wyższa w porównaniu z połową czerwca 2017 roku.  

Gwałtowny wzrost popytu w okresie pierwszej fali pandemii przełożył się na wyraźny 

wzrost cen płaconych sadownikom. Zapasy znajdujące się w bazach przechowalniczych 

zarówno u indywidualnych producentów, jak i w grupach producentów owoców były o wiele 

niższe niż w latach wysokiej produkcji. Powodem tego stanu rzeczy był fakt, iż w 2019 roku 

zbiory jabłek były niskie, zaś ich jakość również była słabsza w porównaniu z latami 

poprzednimi. Z tego powodu jabłka słabszej jakości z reguły trafiały do przetwórstwa jeszcze 

w okresie jesiennym w czasie zbiorów, gdzie cena w podmiotach skupowych była na tyle 

atrakcyjna, aby je sprzedawać na bieżąco. Doprowadziło to w konsekwencji do sytuacji, która 

nigdy wcześniej nie miała miejsca, a mianowicie ceny jabłek po przesortowaniu sięgały do 

poziomu 4,00 zł/kg, a w przypadku niektórych odmian jak np.: Szara Reneta, nawet ponad 

5,00 zł/kg. Pandemia COVID-19 wpłynęła także na większe zainteresowanie jabłkami, nie 

tylko w kraju, ale także w innych krajach, w tym z byłego Bloku Wschodniego, ale także 

Rumunii oraz Arabii Saudyjskiej czy Jordanii, a nawet Chinach [GUS 2020a].  

Pomimo wspominanej wyżej wyraźnie słabszej jakości owoców, rynek zgłaszał tak duże 

zapotrzebowanie na krajowe owoce jakiego nawet nie notowano przed embargiem z Rosją. 

Podmioty, które kooperowały z kupcami handlującymi z państwami WNP, windowały ceny 

skupu do poziomu, który trudny był do zaakceptowania przez podmioty kooperujące na rynku 

krajowym. Część większych sadowników, którzy dysponowali już ostatnimi zapasami jabłek, 

zrezygnowała ze sprzedaży na eksport, ograniczając się jedynie do obsługi dotychczasowych 

stałych nabywców w kraju. W większości przypadków ograniczano się do handlu z sieciami 

handlowymi, z którymi to producenci, czy też grupy kooperowali od lat i musieli zapewnić 

stałość dostaw do tych podmiotów, jak również zapewnić sobie tym samym możliwość 

współpracy na kolejne lata. Polityka prowadzona przez krajowe sieci handlowe w początkach 

pandemii, doprowadziła do jeszcze wyższego wywindowania cen płaconych przez 

konsumentów. Ceny w tym okresie sięgały w marketach 4,50, a nawet 5,50 zł/kg.  

W kolejnym okresie produkcyjnym a więc w sezonie 2020/2021, sadownicy mając na 

uwadze także mniejsze zbiory w tym sezonie, jak również mając jeszcze w pamięci poprzedni 

bardzo dobry z punktu widzenia dochodowego okres produkcyjno-handlowy, z dużą nadzieją 

patrzyli w przyszłość, myśląc, że powtórzy się sytuacja z poprzedniego roku zważywszy na 

kolejne fale pandemii. Wielu producentów postanowiło wątpliwej jakości owoce (w tym 

z uszkodzeniami pomrozowymi) przeznaczyć do przechowywania, w nadziei na duże 
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zainteresowanie jabłkami w kolejnym okresie handlowym. Porównując czasowo analogiczny 

okres produkcyjny 2021 z 2020 rokiem okazuje się, iż mimo oczekiwań producentów 

i handlowców kolejne fale pandemii już nie miały istotnego wpływu na sytuację cenową na 

rynku jabłek, bowiem już na początku 2021 roku średnie ceny skupu jabłek deserowych 

wynosiły 1,43 zł/kg i były o około 7% niższe w porównaniu do porównywalnego okresu roku 

2020. W połowie lutego 2021 roku za jabłka najbardziej popularnych odmian (Gala 

paskowana) oferowano od 1,8 zł/kg do 2,20 zł/kg. Stopniowy brak zainteresowania na 

rynkach wschodnich na takie odmiany jak Golden Delicious czy też Mutsu także wpłynął na 

ewidentne zahamowanie handlu tymi owocami. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku 

takich odmian jak Gloster czy Idaret [Kraciński 2020]. Skutkowało to decyzjami 

o zwiększeniu podaży tych owoców na rynku przemysłowym, co doprowadziło do dalszych 

obniżek cen (w czerwcu 2021 roku cena jabłek przemysłowych wahała się w graniach około 

0,3 zł/kg z tendencją spadkową).  

Mimo wielkich nadziei ekonomicznych pokładanych ze strony zarówno producentów 

owoców, jak i handlowców w kolejnych falach pandemii okazało się, iż rynek jabłek 

stopniowo wraca do tradycyjnych mechanizmów popytowo-podażowych, z istotną przewagą 

podażową i pogłębiającymi się trudnościami ze zbytem. Jak uważają jednak analitycy, zmiana 

zaobserwowanego pandemicznego modelu konsumpcji była nienaturalna i nie będzie jednak 

trwała w przyszłości [ZSRP 2020]. Bardzo ważnym czynnikiem funkcjonowania rynku 

sadowniczego będzie więc w najbliższych latach przede wszystkim skuteczny marketing oraz 

kształtowanie przyszłych zachowań konsumenckich. 

Podsumowanie i wnioski 

Pandemia COVID-19 wywołała wiele negatywnych skutków społeczno-gospodarczych, 

nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. Spowodowała ona za sobą śmierć wielu ludzi, 

a jej skutki będą długotrwałe i nieodwracalne. Wpłynęła ona także niekorzystanie na kształt 

funkcjonowania wielu sektorów krajowej gospodarki jak choćby sektor żywnościowy, 

gastronomiczny czy też turystyczny (nierozerwalnie przecież związane z rynkiem 

żywnościowym). Wywołała także wiele ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek 

organizacyjnych, co odbiło się szerokim echem na ich rynkowej egzystencji. Wiele jednostek 

na trwale znikło z mapy jednostek gospodarczych, nie wytrzymując długotrwałego 

braku przychodów. 



M. Grębowiec                                                              Sytuacja produkcyjno-ekonomiczna na rynku jabłek... 

 

100 

Jak wykazały przeprowadzone analizy dostępnych materiałów źródłowych, 

dla producentów jabłek pandemia (szczególnie jej początki) wpłynęła nieoczekiwanie 

pozytywnie na kondycję finansową wielu szczególnie dużych gospodarstw sadowniczych. 

Wpłynęła również pozytywnie na funkcjonowanie wielu sektorów powiązanych z rynkiem 

jabłek. W tym okresie nastąpił bowiem gwałtowny i nieoczekiwany wzrost popytu na krajowe 

jabłka z uwagi na wzrost dbałości o zdrowie obywateli oraz sygnały ze strony żywieniowców 

o prozdrowotnym wpływie jabłek na organizm ludzki, w procesie walki z nieznaną dotąd 

chorobą. Wzrastający rynkowy popyt na jabłka wywołał nieoczekiwany wzrost cen tych 

owoców, nawet o kilkuset procent w stosunku do okresu sprzed pandemii. Szczególnie iż na 

rynku w analizowanym okresie po stronie podażowej było mniej tych owoców z uwagi 

na wystąpienie w okresie wiosennym przymrozków. Kolejne fale pandemii wbrew 

powszechnym oczekiwaniom, nie przyniosły już istotnych zmian na tym rynku. 

Wręcz przeciwnie rynek wrócił do sytuacji podażowo-cenowej sprzed pandemii i nic nie 

wskazuje na to, aby w najbliższych latach coś się zmieniło w tym zakresie. Szczególnie 

z uwagi na wciąż rosnącą nadprodukcję oraz nieustanne zmiany organizacyjno-produkcyjne, 

które wpływają na wzrost podaży tych owoców na krajowym rynku. Obserwuje się coraz 

większą koncentrację nasadzeń, jak również coraz wyższą produktywność sadów, 

przy rosnących trudnościach ze zbytem wyprodukowanych jabłek.  

Podsumowując, należy stwierdzić, iż chaos i niepewność wywołane w pierwszej fali 

pandemii miały istotny i zaskakujący, aczkolwiek krótkotrwały wpływ na sytuację 

dochodową producentów na rynku jabłek. Pandemia w kolejnych falach obnażyła wiele 

słabości i ułomności funkcjonowania tego rynku, jak również całego sektora powiązanego 

z rynkiem jabłek. Z tego powodu w najbliższych latach przedstawiciele rządu, jak również 

przedstawiciele producentów tych owoców oraz sami sadownicy muszą znaleźć skuteczny 

sposób, aby przeciwdziałać wciąż pogarszającej się sytuacji dochodowej szczególnie 

mniejszych gospodarstw sadowniczych. 
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Analiza ryzyka w handlu na rynku zbożowym 

Risk analysis in trade on the grain market 

Synopsis. W rozdziale rozważany jest wpływ ryzyka na handel na rynku zbożowym. Ważną miarą ryzyka może 

być poziom zmienności ceny zboża. Jednym z czynników mogących wpłynąć na zwiększenie zmienności cen na 

rynku zbożowym jest pandemia COVID-19, która może powodować wahania kosztów produkcji zboża 

i problemy logistyczne z jego dystrybucją. Czynnikiem zwiększającym wpływ zmienności na rynku zbożowym 

może być niedobór płynności tego rynku. Z przykładowych obliczeń numerycznych wynika, że zmienność ceny 

ziarna może mieć istotny wpływ na optymalizację strategii handlu na rynku zbożowym z niedoborem płynności 

i kosztem przechowywania ziarna. Ponadto handel na rynku zbożowym może być istotny sposób narażony na 

ryzyko zmniejszenia płynności tego rynku. 

Słowa kluczowe: zmienność ceny zboża, niedobór płynności, koszt magazynowania zboża, geometryczny ruch 

Browna, model dwumianowy 

 

Abstract. In the article the influence of the risk on the trade on the grain market is considered. The important 

measure of the risk may be the volatility of the grain price. One of the factors that may induce in the increase of 

the price volatility on the grain market is the phenomenon called COVID-19 which may result in the fluctuations 

in the grain production costs and logistical problems with the distribution of the grain. The factor increasing the 

impact of the volatility in the grain market may be the shortage of the liquidity of this market. From the 

exemplary numerical calculations it follows that the volatility of the price of the grain may have a significant 

influence on the optimisation of the trading strategy in the grain market with the shortage of the liquidity and the 

storage cost. Moreover, trading on the grain market may be significantly exposed to risk of reducing the liquidity 

of this market. 

Keywords: grain price volatility, liquidity shortage, grain storage cost, geometric Brownian motion, 

binomial model 

Wprowadzenie 

Zboża mają istotne znaczenie w przemyśle spożywczym. Ziarna zbóż używane są do 

produkcji żywności. Rynek zbożowy dostarczający surowca do produkcji pasz może istotnie 

wpływać na opłacalność hodowli zwierząt i poziom rentowności produkcji rolnej. 

Uprawa zbóż w Polsce prowadzona jest w dużym zakresie w gospodarstwach indywidualnych, 

których dochody mogę podlegać istotnym wahaniom w wyniku zmienności cen na rynku 

zbożowym. Dynamika ceny zboża jest istotna w planowaniu strategii handlu na rynku 

zbożowym. Typową cechą procesu ceny ziarna jest niepewność co do jego realizacji 

w przyszłości. Cena ziarna może być modelowana przez proces stochastyczny, którego 

parametry mogą oszacowane na podstawie analizy rynku zbożowego. Jednym z modeli, który 
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może być wykorzystany do opisu procesu ceny zboża, jest geometryczny ruch Browna, który 

jest charakteryzowany przez wartość początkową tego procesu, dryf i zmienność. 

Geometryczny ruch Browna może aproksymowany za pomocą modelu dwumianowego. 

Model dwumianowy wykorzystany został do szacowania zmienności historycznej na 

przewidywanie ceny zbóż w na przykład w artykule Krawiec [2011]. 

Ważnym elementem charakteryzującym dynamikę procesu ceny ziarna jest zmienność 

tego procesu. Na wzrost wahań cen zboża może w istotny sposób wpływać zjawisko 

nazywane COVID-19. Wpływ ten może wynikać z utrudnień logistycznych w dostawie ziarna 

oraz zwiększenie zmienności cen środków produkcji zboża. Zmienność cen ziarna była już 

badana [Borkowski i Krawiec 2010, Hamulczuk i Klimkowski 2011, Olszańska 2011]. 

W optymalizacji strategii handlowej na rynku zbożowym może być ważna prognoza 

przyszłych cen ziarna. Na trend w cenie zboża może wpływać poziom zapasów ziarna. 

W okresie żniw cena zboża może być niska z powodu dużej ilości ziarna na rynku. 

Można przypuszczać, że z upływem czasu zmniejszanie się zapasów zboża będzie 

czynnikiem wywołującym wzrost ceny ziarna na rynku. Istotnym czynnikiem mogącym 

generować zmianę oczekiwanej ceny zboża w czasie jest poziom opadów deszczu. 

Wystąpienie niedoboru wody w glebie może być czynnikiem generującym wzrost ceny ziarna. 

Na zbóż mogą mieć znaczący wpływ regulacje prawne na przykład prawne ograniczenia 

w eksporcie i imporcie ziarna. Ceny zbóż mogą zależeć od międzynarodowego handlu 

zbożem [Ginter i Szarek 2010]. Przewidywanie cen na rynku zbożowym było analizowane na 

przykład w artykułach Tłuczak [2010], Tłuczak i Szewczyk [2010] oraz Jodzia i Mruklik 

[2014]. Prognozowany, odpowiednio duży wzrost oczekiwanej ceny zboża jest przesłanką 

sugerującą jego magazynowanie. Magazynowanie zboża jest przedsięwzięciem, w którym 

występuje ryzyko pogorszenia jakości ziarna, i dlatego istotna jest kontrola jego wilgotności 

i temperatury [Tukiendorf i in. 2007, Kaleta i Górnicki 2008]. Ograniczanie ryzyka obniżenia 

jakości zboża podczas jego przechowywania może generować istotny koszt. Wpływ kosztu 

przechowania ziarna na strategię handlową na rynku zbożowym był badany na przykład 

w artykule Kocińskiego [2021]. 

Istotny wpływ na funkcjonowanie rynku zbożowego mogą mieć koszty transakcji. 

Za koszt transakcji będący rezultatem niedoboru płynności można uznać koszt ponoszony 

przez inicjatora handlu wynikający ze zmiany ceny podczas realizacji transakcji. 

Gdy inicjator transakcji dokonuje kupna zboża, cena ziarna może rosnąć może rosnąć wraz ze 

wzrostem ilości kupowanego zboża. Wynika to z tego, że na rynku zbożowym mogą pojawiać 

się różne oferty sprzedaży różnych ilości ziarna i o różnych cenach. Modelowanie zmiany 
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ceny wywołanej przez realizację transakcji jest istotne w teorii i praktyce inwestowania 

na rynku finansowym. Zależność zmiany ceny podczas realizacji handlu od rozmiaru 

transakcji był badana na przykład w artykułach Kocińskiego [2015, 2018]. Postać optymalnej 

strategii kupna ziarna na rynku zbożowym może zależeć od stosowanego modelu kosztów 

transakcji wynikających z niedoboru płynności. 

Celem rozdziału jest wyznaczenie strategii kupna zboża w skończonym przedziale 

czasowym, która minimalizuje oczekiwaną sumę kosztów kupna ziarna i jego 

przechowywania oraz ocena, na podstawie przykładowych obliczeń numerycznych, 

w jaki sposób zmienność ceny zboża może wpływać na wynik realizacji rozważanej 

strategii optymalnej. 

Model rynku zbożowego 

Geometryczny ruch Browna jest jednym z procesów stochastycznych wykorzystywanych 

do modelowania cen na rynku akcji na rynku finansowym. Proces ten wykorzystany był na 

przykład do wyceny opcji w modelu Blacka-Scholesa [Black i Scholes 1973]. Geometryczny 

ruch Browna może być również zastosowany do modelowania cen zboża i wtedy proces ceny 

tony zboża jest rozwiązaniem następującego stochastycznego równania różniczkowego: 

 tttt dWCdtCdC   , (1) 

gdzie tC  oznacza cenę tony ziarna w chwili t , tW  symbolizuje wartość procesu Wienera 

w chwili t ,   oznacza dryf w cenie zboża, a   symbolizuje zmienność tej ceny. Wartość   

jest ze zbioru liczb rzeczywistych, a wartość   jest dodatnią liczbą rzeczywistą. 

Równanie (1) ma następujące rozwiązanie: 
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Na rysunku 1 pokazane są przykładowe aproksymacje rocznych trajektorii procesu ceny 

pszenicy przy cenie początkowej 930 zł za tonę, %20  i dwóch wartościach parametru  : 

10% i 30%. 
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Rysunek 1. Przykładowe aproksymacje dwóch trajektorii procesu ceny pszenicy 

Figure 1. The two exemplary approximations of the trajectories of the wheat price process 

Źródło/Source: opracowanie własne / own study. 

W przypadku gdy cena zboża modelowana jest przez geometryczny ruch Browna, 

procentowa zmiana ceny zboża, licząc od ustalonego momentu, nie zależy od wartości cen 

zboża w przeszłości. Ponadto w rozważanym modelu logarytm naturalny ilorazu cen 
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kwestionowana [Krawiec 2008], to wydaje się, że geometryczny ruch Browna może być 

użyteczny jako aproksymacja empirycznej dynamiki cen na rynku zbożowym w okresie 

pomiędzy kolejnymi żniwami. 

Zachodzą następujące równości: 

  t
C

C
E

t

tt 
























 ln  (2) 

    222

2
2

2

2
ln tt

C

C
E

t

tt 















































 


  (3) 

Parametry   i   mogą być oszacowane na podstawie analizy rynku zbożowego. 
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Koszt transakcji polegającej na kupnie X  ton zboża wynosi X , gdzie   jest 

nieujemną liczbą rzeczywistą. 

Niech T  oznacza zbiór momentów stopu o wartościach w przedziale czasowym  T,0 . 

Moment stopu ze zbioru T  może być zmienną losową zależną od dynamiki ceny zboża. 

Niech   oznacza moment stopu ze zbioru T . W przypadku gdy uczestnik rynku 

zbożowego (na przykład firma produkująca mąkę) w chwili   dokonuje zakupu X ton ziarna 

i  magazynuje to ziarno do momentu T, wartość oczekiwana sumy kosztów zakupu 

i  magazynowania X ton ziarna ponoszonych przez tego uczestnika rynku zbożowego 

wynosi      TkXXXCE d , gdzie k oznacza roczny koszt magazynowania 

jednej tony zboża. 

Geometryczny ruch Browna może być dobrze przybliżany przez model dwumianowy, 

jeżeli odstęp czasu pomiędzy kolejnymi momentami możliwości handlu na rynku w modelu 

dwumianowym jest odpowiednio krótki. 

Optymalizacja kupna zboża w modelu dwumianowym 

W rozważanym modelu dwumianowym, *

nC  oznacza cenę tony ziarna w n-tym kroku 

czasowym. Niech t  oznacza długość czasu między kolejnymi krokami czasowymi (jeżeli 

jednostką czasu jest jeden rok i odległość między kolejnymi krokami czasowymi wynosi 

jeden dzień, to wydaje się, że można wtedy stosować równość 
252

1
t ). Jeżeli nn cC * , 

to w kroku o numerze 1n  tona zboża może kosztować nuc  lub ndc , gdzie u  i d  są 

współczynnikami takimi, że ud 0 . Zachodzi równość 0

*

0 CC  . W rozważanym modelu 

dwumianowym cena początkowa zboża 0C  równa jest liczbie dodatniej c  oraz zmienne 

losowe 
*
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1 1  dla Nn ,...,0 , 

gdzie 10  p . 

W n-tym kroku czasowym jest 1n  możliwych wartości ceny zboża *

nC : 

00 ,..., dcudcu nn
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Graficzny schemat modelu dwumianowego dla 7 kroków czasowych pokazany jest 

na rysunku 2. 
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Rysunek 2. Ceny zboża w modelu dwumianowym dla 7 kroków czasowych 

Figure 2. The grain prices in the binomial model for 7 time steps 

Źródło/Source: opracowanie własne / own study. 

Niech N  oznacza zbiór momentów stopu o wartościach w zbiorze kroków czasowych 

{0, ..., N}. Moment stopu ze zbioru N  może być zmienną losową zależną od trajektorii 

ceny zboża. 

W rozważanym modelu dwumianowym koszt transakcji wynikający z niedoboru 

płynności rynku jest taki jak w przypadku, gdy cena zboża określona jest przez geometryczny 

ruch Browna i wynosi Xd . Niech  XHn  oznacza wartość sumy kosztów zakupu X  

ton ziarna i przechowywania X  ton ziarna przez nT   kolejnych kroków czasowych 

w modelu dwumianowym. Zachodzi wzór: 

   XXnTkXCH nn  **
dla Nn ,...,0 , (4) 

gdzie *k  oznacza koszt magazynowania ziarna w pojedynczym kroku czasowym. 

Niech moment stopu ~  ze zbioru N  oznacza moment kupna X  ton ziarna, dla którego 

oczekiwana suma kosztów zakupu X  ton zboża i przechowywania X  ton zboża od chwili 

kupna tego zboża do momentu T  jest minimalna: 

    


 HEHE
N

 min~ dla Nn ,...,0 . 
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Niech 
**

nn CnkY   dla Nn ,...,0 . Ponadto niech proces stochastyczny Z będzie 

określony następująco: 

NN YZ  , 

  *

1 |,min nnnn CYEYZ   dla 1,...,0  Nn . 

Niech moment stopu 
*  będzie zdefiniowany następująco: 

 nn YZn  :0min* . 

Zmienna losowa *  jest elementem zbioru N  dla której zachodzi równość: 

     ***** max* 


 CkECkE
N




. (5) 

Z równości (4) i (5) wynika, że: 

  ~*  . 

Do wyznaczenia momentu stopu 
*  można wykorzystać funkcję dwóch zmiennych z , 

zdefiniowaną przy użyciu procesu Z : 

    jnj

n dcuZjnz ,  dla njNn ,...,0 i ,...,0  .. 

Para  jn,  charakteryzuje stan rynku zbożowego, w którym wartość kroku czasowego 

wynosi n , a cena tony ziarna równa jest jnjdcu  . 

Wartości funkcji z  można wyznaczyć przez indukcję: 

  jNjdcuNkjNz  *,  dla Nn ,...,0  i Nj ,...,0 , 

         ,111,1,max, * jnzpjnpzdcunkjnz jnj  
 

dla 1,...,0  Nn  i nj ,...,0 . 

Z definicji funkcji z  wynika, że jeśli rynek jest w stanie  jn,  takim, że Nn   i zboże 

nie zostało kupione przez uczestnika rynku zbożowego, to z nierówności 

       jnzpjnpzjnz ,111,1,   wynika, że w przypadku strategii minimalizującej 

oczekiwaną sumę kosztów kupna ziarna i jego przechowywania do chwili T, zboże nie jest 

kupowane w chwili n. Jeśli        jnzpjnpzjnz ,111,1,   dla Nn   i ziarno nie 

zostało kupione przez uczestnika rynku zbożowego, to w momencie n kupowanych jest 

X ton ziarna. 
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Graficzny schemat opisujący funkcję z  w modelu dwumianowym z 7 krokami 

czasowymi pokazany jest na rysunku 3. 
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Rysunek 3. Funkcja z w modelu dwumianowym dla siedmiu kroków czasowych 

Figure 3. The function z in the binomial model for seven time steps 

Źródło/Source: opracowanie własne / own study. 

W rozważanym modelu dwumianowym zachodzą równości: 
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Parametry d, u i p w rozważanym modelu dwumianowym, który aproksymuje proces 

ceny zboża dany przez geometryczny ruch Browna, są takie, że: 
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Z (2), (6) i (8) wynika, że  

        tdpup  ln1ln . (10) 

Ponadto równości (3), (7) i (9) implikują równość 
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Rozwiązanie układu równań (10) i (11) nie jest jednoznaczne. Rozwiązanie tego układu 

zastosowane do strategii minimalizującej oczekiwaną sumę kosztów kupna ziarna i jego 

przechowywania do chwili T, jest następujące: 
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Przykład numeryczny 

W pokazanym przykładzie założono, że początkowa cena tony pszenicy wynosi 950 za 

tonę, roczny koszt magazynowania tony zboża równy jest 250 zł oraz uczestnik rynku 

zbożowego planuje zakup 1000 ton pszenicy w ciągu pół roku. Długość czasu mierzonego 

w  latach pomiędzy kolejnymi krokami czasowymi w modelu dwumianowym użytym 

w  przykładzie numerycznym wynosi 
52

1
. Ponadto w rozważanym modelu wartość 

współczynnika μ wynosi 25% oraz średni roczny koszt przechowywania tony pszenicy 

wynosi 250 zł. Wartości oczekiwanej sumy kosztów kupna ziarna i jego przechowywania 

w przeliczeniu na tonę ziarna kupowanego w chwili ~ , w przypadku realizacji strategii 

minimalizującej sumę kosztów kupna zboża i jego magazynowania, dla różnych wartości 

parametrów σ i γ pokazane są w tabeli 1. 

Graficzna ilustracja oczekiwanej sumy kosztów kupna i magazynowania przypadająca na 

tonę pszenicy w przypadku kupna 1000 ton ziarna w chwili ~  jest pokazana na rysunku 4. 
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Tabela 1. Oczekiwana suma kosztów kupna i magazynowania przypadająca na tonę pszenicy (w zł) 

w przypadku kupna 1000 ton ziarna w chwili ~  

Table 1. The expected sum of the costs of the purchase and the storage per tonne of wheat (in PLN) 

in case of the purchase of 1000 tonnes of the grain at the moment ~  

 

10-γ 

2 3 4 5 6 7 8 

σ 

5% 1088,47 1074,95 1073,60 1073,46 1073,45 1073,45 1073,44 

10% 1102,79 1075,75 1073,05 1072,78 1072,75 1072,75 1072,75 

15% 1116,97 1076,42 1072,36 1071,96 1071,92 1071,91 1071,91 

20% 1131,11 1077,03 1071,62 1071,08 1071,03 1071,02 1071,02 

25% 1145,21 1077,62 1070,86 1070,19 1070,12 1070,11 1070,11 

30% 1159,31 1078,20 1070,09 1069,28 1069,20 1069,19 1069,19 

35% 1173,41 1078,78 1069,32 1068,37 1068,28 1068,27 1068,27 

40% 1187,50 1079,35 1068,54 1067,45 1067,35 1067,34 1067,33 

45% 1201,59 1079,92 1067,75 1066,54 1066,42 1066,40 1066,40 

50% 1215,67 1080,49 1066,97 1065,62 1065,48 1065,47 1065,47 

55% 1229,76 1081,05 1066,18 1064,69 1064,54 1064,53 1064,53 

60% 1243,84 1081,61 1065,39 1063,77 1063,60 1063,59 1063,59 

65% 1257,92 1082,17 1064,60 1062,84 1062,67 1062,65 1062,65 

70% 1271,99 1082,73 1063,80 1061,91 1061,72 1061,70 1061,70 

75% 1286,06 1083,28 1063,00 1060,98 1060,77 1060,75 1060,75 

80% 1300,13 1083,83 1062,20 1060,04 1059,82 1059,80 1059,80 

85% 1314,20 1084,38 1061,40 1059,10 1058,87 1058,85 1058,84 

90% 1328,26 1084,92 1060,59 1058,15 1057,91 1057,89 1057,88 

95% 1342,31 1085,46 1059,77 1057,20 1056,95 1056,92 1056,92 

100% 1356,36 1085,99 1058,95 1056,25 1055,98 1055,95 1055,95 

Źródło: opracowanie własne / own elaboration. 
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Rysunek 4. Oczekiwana suma kosztów kupna i magazynowania przypadająca na tonę pszenicy 

w przypadku kupna 1000 ton ziarna w momencie 
~

 

Figure 4. The expected sum of the costs of the purchase and the storage per tonne of wheat in case of 

the purchase of 1000 tonnes of the grain at the moment 
~

 

Źródło/Source: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 1 / own study based on Table 1 data. 

Z rozważanego przykładu numerycznego widać, że przy odpowiednio wysokim poziomie 

płynności rynku zbożowego, zwiększanie się zmienności ceny zboża może być korzystne dla 

kupującego ziarno, ze względu na to, że to zwiększanie się może implikować zmniejszanie się 

minimalnej oczekiwanej sumy kosztów kupna i magazynowania zboża. Przy odpowiednio 

niskim poziomie płynności rynku zbożowego, wzrost zmienności ceny zboża może być 

niekorzystny dla kupującego ziarno, ze względu na to, że to zwiększanie się może 

powodować zwiększanie się minimalnej oczekiwanej sumy kosztów kupna i magazynowania 

zboża. Ryzyko zmienności ceny ziarna jest zatem czynnikiem, którego oddziaływanie na 

rentowość inwestycji, w której dochodzi do kupna ziarna zależy od wartość parametru γ, 

który opisuje poziom płynności rynku zbożowego. Ryzyko zwiększenia parametru γ 

(na przykład przez zjawisko COVID-19) może być istotnym elementem oceny ryzyka handlu 

zbożem. Wzrost wartości γ jest niekorzystny dla uczestnika rynku zbożowego kupującego 

ziarno, gdyż wzrost ten wywołuje zwiększenie kosztu transakcyjnego kupna zboża. 
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Podsumowanie i wnioski 

W rozdziale pokazana została metoda wyznaczania strategia sprzedaży zboża, która 

minimalizuje oczekiwaną sumę kosztów kupna zboża i jego magazynowania. Do rozwiązania 

problemu optymalnej strategii kupna zboża może być zastosowana teoria optymalnego 

stopowania. Z przykładowych obliczeń numerycznych wynika, że rezultat strategii 

minimalizującej oczekiwaną sumę kosztów kupna zboża i jego magazynowania może być 

w istotny sposób narażony na ryzyko zmniejszenia płynności rynku zbożowego i zależy może 

zależeć od ryzyka mierzonego zmiennością ceny ziarna. Zwiększanie się zmienności ceny 

zboża może być korzystne dla kupującego ziarno, jeżeli na rynku zbożowym występuje 

odpowiednio wysoki poziom płynności. 
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Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Efektywność techniczna gospodarstw mlecznych 

przeprowadzających inwestycje w Polsce 

Technical efficiency of dairy farms investing in Poland 

Synopsis. W rozdziale przedstawiono efektywność techniczną gospodarstw mlecznych, które przeprowadziły 

inwestycje. Efektywność techniczną oceniono metodą DEA. Na jej podstawie zbudowano model o zmiennych 

BCC oraz stałych CCR efektach skali. Następnie gospodarstwa podzielono na dwie grupy: o rosnących 

i malejących efektach skali. Źródłem danych były badania własne przeprowadzone w 383 gospodarstwach 

mlecznych na terenie całego kraju. W badaniach zastosowano dobór celowy gospodarstw. Z badań wynika, 

że efektywność techniczna w modelu o zmiennych efektach skali była wyższa niż w modelu o stałych efektach 

skali. Ponadto gospodarstwa o rosnących efektach skali były większe obszarowo oraz uzyskały lepszą 

efektywność ekonomiczna. Grupa tych gospodarstw posiadała większy majątek trwały oraz charakteryzowała się 

wyższymi wskaźnikami rentowności.  

Słowa kluczowe: gospodarstwa mleczne, inwestycje, efektywność techniczna, efekty skali 

 

Abstract. The chapter presents the technical efficiency of dairy farms that carried out the investments. 

The technical efficiency was assessed using the DEA method. On its basis, a model with BCC variables and 

constant CCR scale effects was built. Then the farms were divided into two groups: with increasing 

and decreasing economies of scale. The source of the data was own research carried out on 383 dairy farms 

throughout the country. Targeted selection of farms was used in the research. The research shows that the 

technical efficiency in the model with variable scale effects was higher than in the model with constant scale 

effects. Moreover, farms with growing economies of scale were larger in area and achieved better economic 

efficiency. The group of these farms had larger fixed assets and was characterized by higher profitability ratios. 

Keywords: dairy farms, investments, technical efficiency, economies of scale 

Wprowadzenie 

Gospodarstwa mleczne funkcjonują w ciągle zmieniającym się otoczeniu. 

Ostatnie wydarzenia z pandemią COVID-19 nie ominęły gospodarstw mlecznych i całego 

sektora. Wpływ ten jest szczególnie widoczny w gospodarstwach mlecznych. Rolnicy i ich 

rodziny, których dotknęła pandemia, borykali się z problemem prowadzenia gospodarstwa. 

W polskich realiach trudno o wolną siłę roboczą i pracowników, którzy mogliby karmić 

zwierzęta i doić krowy. Powszechnie panujący strach wśród ludzi w związku z możliwością 

zarażenia się skutecznie zniechęcał sąsiadów do niesienia pomocy chorym rolnikom. 

Rodziny prowadzące gospodarstwa mleczne, których dotknęła pandemia objęci byli tak jak 

inni obywatele dwutygodniową kwarantanną. Mogli liczyć jedynie na pomoc rodziny 

i najbliższych w przypadku prowadzenia gospodarstwa i zakupów żywności dla rodziny. 
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Pandemia COVID-19 dotknęła również łańcuchy dostaw, które w szczycie rozwoju 

choroby na świecie funkcjonowały znacznie wolniej. Oznaczało to mniej zamówień 

od przedsiębiorstw. W okresie letnim, kiedy pandemia rozwija się wolniej, liczba zamówień 

się zwiększyła. 

Pomimo występowania okresów sprzyjających i ograniczających produkcję mleka 

i rozwój sektora gospodarstwa mleczne, aby utrzymać się na rynku muszą nieustannie 

poprawiać efektywność. Zachowanie właściwych relacji między nakładami a efektami jest 

kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku. W celu poznania jak relacje między wybranymi 

nakładami i efektami różnicują produkcję stosuje się metodę DEA (Data Envelopment 

Analysis). Jest o to metoda nieparametryczna umożliwająca obliczenie czystej efektywności 

technicznej i efektywności skali. Dzięki zastosowaniu tej metody możemy określić 

najbardziej efektywne jednostki oraz w jakim zakresie inne są nieefektywne [Piwowarska 

2010]. Metoda DEA jest narzędziem często wykorzystywanym do mierzenia efektywności 

w rolnictwie. Metoda DEA to inaczej metoda analizy granicznej danych, a efektywność jest 

wyznaczana w trakcie analizy [Adamski 2014]. 

W metodzie tej nakłady i efekty zostają sprowadzone do wielkości syntetycznych 

umożliwiających obliczenie wskaźnika efektywności technicznej oraz efektywności skali. 

W  metodzie tej analizuje się rzeczywistą produktywność do możliwej najwyższej 

produktywności. Można wyznaczyć krzywą efektywności, na której znajdują się efektywne 

obiekty, a te, które są nieefektywne, znajdują się pod krzywą [Rysielik i Świtłyk 2012]. 

Metoda DEA polega na programowaniu liniowym, a miarą efektywności jest różnica 

relatywnej efektywności obiektu do gospodarstw osiągających maksymalną efektywność. 

Jednostki te określane są w tej metodzie jako DMU (Decision Making Units) [Helta 

i Świtłyk 2009]. 

W metodzie DEA występuje wiele modeli. Za najważniejsze uznaje się model 

o zmiennych efektach skali BCC (Banker, Charnes, Cooper). Jest on pomocny w identyfikacji 

rodzajów efektów skali. Z kolei model CCR (Charnes, Cooper, Rhodes) odnosi się do stałych 

efektów skali. 

Pomiar efektywności technicznej w metodzie DEA sprowadza się do jej analizy 

w jednostkach decyzyjnych DMU (gospodarstwa mleczne). Bada się wówczas 

produktywność, z jaką jednostki decyzyjne transformują nakłady na wyniki.  

W modelu DEA oblicza się efektywność techniczną zorientowaną na nakłady lub efekty. 

W modelu zorientowanym na nakłady analizujemy, ile trzeba zmniejszyć nakłady, aby był on 
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efektywny. W modelu zorientowanym na wyniki (efekty) analizujemy, o ile trzeba je 

zwiększyć, aby podmiot był efektywny. Najbardziej wskazaną sytuacją dla gospodarstwa jest 

stan, w którym nakłady nie będą marnotrawione a efektywność maksymalna 

[Bórawski 2013]. 

Badanie efektywności technicznej jest szczególnie ważne w kontekście 

przeprowadzanych inwestycji przez gospodarstw mleczne. Wsparcie finansowe UE 

przyczynia się do zwiększenia zakresu inwestycji a tym samym poprawy konkurencyjności 

gospodarstw. Ponadto środki finansowe z dopłat bezpośrednich oraz PROW poza 

inwestycjami poprawiają sytuację ekonomiczną rolnictwa [Cieślik i Żmija 2010]. Produkcja 

mleka posiada specyficzne cechy, do których zaliczyć można wysoką kapitałochłonność 

i pracochłonność (powiązanie z produkcją roślinną) oraz trudności w przechowywaniu mleka 

[Parzonko i Bórawski 2021]. 

Modernizacja gospodarstw przyczynia się do wprowadzania nowoczesnych środków 

technicznych, które pomagają w produkcji, sprzyjają poprawie jakości produktów, 

organizację czasu oraz poprawy efektywności [Malaga-Toboła 2010]. 

Gospodarstwa mleczne najczęściej inwestują w maszyny i urządzenia, co poprawia 

proces modernizacyjny oraz efektywność. Rolnicy inwestują również w zakup ziemi, 

co przyczynia się do zwiększenia potencjału gospodarstw. Inwestycje w zwierzęta zwiększają 

produktywność [Bórawski 2014]. 

Cel i metoda badań 

Głównym celem badań było rozpoznanie efektywności technicznej gospodarstw mlecznych. 

Do celów szczegółowych zaliczono: 

 rozpoznanie modeli BCC i CCR, 

 porównanie gospodarstw o różnych wskaźnikach efektywności, 

 ocena skali produkcji mleka, 

 porównanie gospodarstw o malejących i rosnących efektach skali. 

Zakres czasowy badań obejmował 2019 rok. Materiał badawczy stanowiły dane uzyskane 

w badań własnych przeprowadzonych w 383 gospodarstwach zajmujących się produkcją 

mleka na terenie całego kraju, które skorzystały z publicznego wsparcia finansowego 

działalności inwestycyjnej. 
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Dobór gospodarstw do badań był celowy. Podstawą doboru było: 

 wyrażenie zgody przez rolnika do przeprowadzenia badania, 

 przeprowadzenie inwestycji w gospodarstwie. 

Po stronie efektów przyjęto dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego. Po stronie 

nakładów przyjęto następujące zmienne: 

 koszty bezpośrednie i ogólnogospodarcze,  

 powierzchnia UR, 

 liczbę zatrudnionych osób, 

 kwotę wypłaconego dofinansowania na inwestycje, 

 inwestycje razem.  

Następnie porównano wyniki modeli BCC i CCR. Jeżeli wyniki były takie same, 

to gospodarstwo zaliczono do rosnących efektów skali, a jeżeli były różne, do malejących 

efektów skali. 

Wyniki badań 

Efektywność jest kategorią ilościową przedstawiającą techniczno-ekonomiczny wynik 

procesu produkcji. W pomiarze efektywności można uzyskać korzyści skali przedstawiające 

rosnące efekty skali [Czyżewski i Smędzik 2010]. 

Jak podkreśla Parzonko [2013], niska efektywność techniczna jest słabą stroną polskich 

gospodarstw mlecznych. Przyczyn tego stanu jest wiele, m.in.: stare technologie produkcji, 

słabo wyposażone budynki w maszyny i urządzenia oraz inne. 

Na rysunku 1 zaprezentowano efektywność techniczną gospodarstw mlecznych, 

wykorzystując model BCC i CCR. Efektywność techniczna w modelu BCC była wyższa niż 

w CCR, co wskazuje na znaczną nieefektywność. Jak podkreśla Sulewski [2008], źródłem 

nieefektywności może być nieodpowiedni sposób zarządzania gospodarstwem rolnym oraz 

niższa skala produkcji. Nieefektywność oznacza sytuację, kiedy uzyskana produkcja jest 

niższa od produkcji potencjalnej, czyli możliwej do uzyskania [Marzec i Pisulewski 2013]. 

Średnia efektywność techniczna w modelu BCC wynosiła 0,809, a w modelu CCR – 

0,551. Liczba gospodarstw z efektywnością techniczną wynoszącą 1 (100%) w modelu BCC 

wynosiła 153, a w modelu CCR – 66. 

 



SPOŁECZNO-EKONOMICZNE SKUTKI PANDEMII COVID-19… 

 

121 

Średnia efektywność techniczna w modelu BCC była dość wysoka i wynosiła blisko 81%. 

Oznacza to, że gospodarstwa mogą obniżyć nakłady o 19% w relacji do uzyskiwanych 

efektów. Przyczyną dość wysokich średnich wskaźników efektywności technicznej mogą być 

niższe koszty. Powoduje to, że produkcja mleka staje się bardzo konkurencyjną działalnością 

rolniczą [Baer-Nawrocka i Kiryluk-Dryjska 2010]. Podejście nieparametryczne ma jednak 

swoje wady, do których zaliczyć można dużą wrażliwość na błędne i niepełne dane. Podejście 

bazujące na względnej efektywności, czyli porównaniu do obiektów uznanych za wzorcowe, 

gdy inne mają gorsze rezultaty [Baran 2009]. 
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Rysunek 1. Efektywność techniczna gospodarstw mlecznych 

Figure 1. Technical efficiency of dairy farms 

Źródło/Source: obliczenia na podstawie badań własnych / calculations based on own research. 

 

Tabela 1. Efektywność techniczna gospodarstw mlecznych 

Table 1. Technical efficiency of dairy farms 

Wyszczególnienie Model BCC Model CCR 

Minimalna efektywność 0,205 0,000 

Średnia efektywność 0,809 0,551 

Odchylenie standardowe 0,203 0,304 

Liczba gospodarstw z ET = 1 153 66 

Źródło/Source: obliczenia na podstawie badań własnych / calculations based on own research. 

Metoda DEA służy do oceny efektów skali. Porównując modele CCR i NIRS, możemy 

określić efekty skali. Jeżeli wartości efektywności technicznej w modelu CCR i NIRS są 

identyczne w gospodarstwie, to taki podmiot sklasyfikowano do grupy o rosnących 

efektach skali. 
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Efekty skali mogą być uzyskane przy optymalnej wielkości produkcji. 

Problem sprowadza się więc do znalezienia takiej skali produkcji, przy której posiadane 

zasoby będą w pełni wykorzystane [Rusielik i Prochorowicz 2007]. 

Rosnące efekty skali w gospodarstwach umożliwiają osiągnięcie korzyści i rozwój. 

W gospodarstwie mogą wystąpić też malejące efekty skali związane z przeinwestowaniem, 

zakupem niepotrzebnych maszyn, co może doprowadzić do spadku dochodów 

[Smędzik 2010]. 

Generalnie wyniki ekonomiczne oraz sytuacja była lepsza w gospodarstwach o rosnących 

efektach skali. Powierzchnia UR była ponad dwukrotnie większa w gospodarstwach 

o rosnących efektach skali. UR, w tym TUZ, odgrywają kluczową rolę w rozwoju produkcji 

mleka, które są źródłem pasz wykorzystywanych w żywieniu krów [Bórawski i in. 2019]. 

Gospodarstwa mleczne wykazują duże zróżnicowanie w krajach UE. Kraje UE-15 posiadają 

gospodarstwa mleczne, które osiągają wyższą efektywność techniczną. W krajach UE-13 

gospodarstwa mleczne również się rozwijają i poprawiają kondycję ekonomiczną oraz 

osiągają przewagę konkurencyjną, chociaż na tle UE-15 są słabsze [Nowak 2018]. 

Wszystkie badane gospodarstwa prowadziły działalność inwestycyjną. Z badań wynika, 

że wartość inwestycji była znacznie większa w gospodarstwach o rosnących efektach skali. 

Podejmowane inwestycje w gospodarstwach mlecznych umożliwiają odtworzenie potencjału 

produkcyjnego oraz efektywnego i bardziej zrównoważonego gospodarowania [Kocira i in. 

2010]. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom gospodarstwa wdrażają postęp, zakupują 

środki trwałe, dywersyfikują działalność oraz poprawiają pozycję konkurencyjną [Kusz 

2007, 2008]. 

Efekty skali były również czynnikiem różnicującym zasoby pracy, które były większe 

w gospodarstwach o rosnących efektach. Czynnik ludzki, jego wiedza, doświadczenie 

decydują o efektach gospodarowania [Kocira i Malaga-Toboła 2012]. Kluczowe znaczenie ma 

wydajność czynnika pracy, który przyczynia się do rozwoju gospodarstw lub przedsiębiorstw 

[Parzonko 2009]. 

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego był trzykrotnie większy w gospodarstwach 

o rosnących efektach skali. Większy dochód oznacza większe możliwości rozwoju 

gospodarstw oraz wyższy poziom życia rodziny rolnika a także większy stopień pokrycia 

zaangażowanej ziemi i kapitału [Sass 2017]. Oznacza to, że wykorzystane zasoby ziemi, 

pracy i kapitału są w tych gospodarstwach lepiej wykorzystane. W kształtowaniu 

efektywności ekonomicznej i ekologicznej gospodarstw mlecznych ważną funkcję spełniają 

dopłaty bezpośrednie oraz środki uzyskane z PROW. Fundusze te pozwalają rolnikom 

przeprowadzić inwestycje w środki, które poprawiają stan środowiska w gospodarstwie 

i regionie [Matuszczak 2020]. 
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Tabela 2. Charakterystyka gospodarstw w zależności od efektów skali 

Table 2. Characteristics of farms depending on economies of scale 

Źródło/Source: obliczenia na podstawie badań własnych / calculations based on own research. 

W pracy poznano również, czy efekty skali różnicują aktywa gospodarstw mlecznych. 

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw o rosnących efektach skali była lepsza. Gospodarstwa 

osiągające rosnące efekty skali posiadały większą liczbę krów. Wartość sprzedaży produkcji 

był ponad dwukrotnie większa w gospodarstwach o rosnących efektach skali. 

Badana grupa gospodarstw rolnych, które przeprowadziły inwestycje, zwiększyła wartość 

majątku trwałego i kapitału. Efekty realizowanych inwestycji należy ocenić pozytywnie, 

ponieważ wpłynęły na efektywność gospodarowania.  

Nieprzemyślane inwestycje mogą mieć jednak negatywne znaczenie. Przeinwestowanie 

może doprowadzić do zmniejszenia wyników ekonomicznych i w konsekwencji spowodować 

upadek gospodarstw [Kusz 2018]. 

Rentowność należy do kluczowych aspektów funkcjonowania zarówno przedsiębiorstw, 

jak i gospodarstw rolnych. Analiza rentowności umożliwia ocenę efektywności oraz zdolność 

do generowania zysku z zaangażowanego majątku lub kapitału [Sierpińska i Jachna 2007, 

Felczak i Domańska 2012].  

Wskaźnik rentowności aktywów przedstawia zdolność aktywów do generowania zysków, 

a w przypadku gospodarstw rolniczych dochodów. Przedstawia on jak jednostka zarządza 

aktywami [Sierpińska i Jachna 2007, Wysokiński 2012]. 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie Malejące efekty skali Rosnące efekty skali 

Powierzchnia UR 51,61 111,89 

Koszty bezpośrednie i ogólnogospodarcze 280 359,1 361 377,7 

Liczba zatrudnionych 2,51 2,68 

Kwota wypłaconego dofinansowania 168 789,2 160 248,2 

Inwestycje razem 594 349,5 729 131,9 

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego 309 453 937 351,7 

Wartość sprzedaży produkcji 463 559,3 1 062 334,0 

Dopłaty bezpośrednie 48 543,6 64 740,0 
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Tabela 3. Efekty skali a wartość aktywów gospodarstw mlecznych 

Table 3. Economies of scale and asset value of dairy farms 

Wyszczególnienie Malejące efekty skali Rosnące efekty skali 

Liczba krów 42 76 

Wartość majątku trwałego 3 360 205 6 330 434 

Kapitał własny 3 633 785 7 221 462 

Aktywa razem 3 683 380 7 237 808 

Źródło/Source: obliczenia na podstawie badań własnych / calculations based on own research. 

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych obejmuje zarządzanie kapitałem. Zdolność 

jego akumulowania i powiększania zysków decyduje o tym, czy kontynuować 

działalność gospodarczą. 

Wskaźnik rentowności sprzedaży oznacza rentowność handlową, czyli jak sprzedaż 

uczestniczy w tworzeniu zysków dla przedsiębiorstw lub dochodów dla gospodarstw. 

Z badań wynika, że była ona zróżnicowana w zależności od efektów skali. 

Wyższe wskaźniki rentowności aktywów, kapitałów własnych oraz sprzedaży odnotowano 

w  gospodarstwach o rosnących efektach skali. Niższe wskaźniki rentowności 

w  gospodarstwach o malejących efektach skali są zjawiskiem niekorzystnym. Sytuacja taka 

zniechęca właścicieli gospodarstw do podejmowania inwestycji, zagraża wywiązywaniu się ze 

zobowiązań finansowych oraz grozi zaniechaniem prowadzenia działalności [Felczak 2011]. 

 

Tabela 4. Efektywność skali a rentowność gospodarstw mlecznych 

Table 4. Economies of scale and profitability of dairy farms 

Wyszczególnienie Malejące efekty skali Rosnące efekty skali 

Rentowność aktywów 9,38 20,93 

Rentowność kapitałów własnych 9,47 21,14 

Rentowność sprzedaży 80,14 112,07 

Źródło/Source: obliczenia na podstawie badań własnych / calculations based on own research. 

Podsumowanie i wnioski 

1. Badane gospodarstwa osiągnęły wysoką efektywność techniczną. Jest to związane 

ze stosunkowo dobrymi relacjami nakładów do ponoszonych efektów.  

2. Efektywność techniczna w modelu BCC była wyższa niż w CCR. Oznacza to, 

że efektywność o zmiennych efektach skali przewyższa efektywność o stałych efektach. 
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3. Liczba gospodarstw, które osiągnęły efektywność techniczną równą 1 (czyli maksymalną 

100%) w modelu BCC, wynosiła 153, a w modelu CCR – 66. Oznacza to, że model CCR 

wykazał więcej gospodarstw charakteryzujących się nieefektywnością. 

4. Gospodarstwa o rosnących efektach skali osiągnęły wyższą efektywność ekonomiczną. 

Dowodem jest to, że rosnące efekty skali są korzystne dla gospodarstw. Pozwalają 

bowiem lepiej wykorzystać posiadane zasoby w tworzeniu dochodu rolniczego. 

5. Rentowność (zyskowność) była wyższa w gospodarstwach o rosnących efektach, 

co świadczy o lepszym gospodarowaniu posiadanymi zasobami, w tym kapitałem. 

6. Kwota wypłaconego dofinansowania była wyższa w przypadku gospodarstw 

o malejących efektach skali. Gospodarstwa o rosnących efektach skali są w stanie same 

więcej wygospodarować i nie potrzebują tak dużego wsparcia jak gospodarstwa 

o malejących efektach skali. 

7. Pandemia COVID-19 miała negatywny wpływ na funkcjonowanie sektora mleczarskiego. 

Szczególne problemy wystąpiły w gospodarstwach mlecznych, których właściciele zostali 

nią dotknięci. 

8. Łańcuchy dostaw uległy również zachwianiu w dobie pandemii. Szczególnie ucierpiała 

na tym wymiana międzynarodowa. W okresie lata firmy mleczarskie i gospodarstwa 

mleczne odrabiają straty finansowe. 

 

Badania przeprowadzono w ramach realizacji projektu badawczego 

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2018/29/B/HS4/00392). 
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