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Badanie metodą CATI + CAWI przeprowadzone na przełomie grudnia 2020 r. i stycznia 2021 r.



Prezentujemy Państwu raport z wynikami corocznego Badania Polskiej  
Przedsiębierczości inFaktu  zrealizowany na zlecenie inFaktu przez ARC Rynek 
i Opinia. Respondentami było 315 przedstawicieli polskich mikro i małych 
przedsiębiorstw.   
 
Jest to już czwarta edycja badania, na podstawie którego wykluczany jest Indeks 
inFakt – wskaźnik ilustrujący nastroje przedsiębiorców. Ich sytuacja wciąż się 
zmienia.Biznes poddawany jest wielu nowym wyzwaniom. Do trwającej pandemii 
doszły kolejne czynniki, które mają na niego negatywny wpływ, jak niespotykany 
wzrost inflacji oraz chaos związany z Polskim Ładem. 

Z raportu można dowiedzieć się m.in.:
 

• Jakie zmiany zaszły w firmach w związku z Polskim Ładem;

•  Jak przedsiębiorcy prognozują swoją sytuację finansową na 2022 rok. 
 Czy inflacja będzie miała na nią wpływ?

•  Jaki wpływ na biznes miało wsparcie finansowe udzielone w związku  
z pandemią i czy było wystarczające;

•  Czy łatwo jest prowadzić własną firmę? Czy przedsiębiorcy odczuwają z tego 
satysfakcję?

• Jakie zalety i wady ma prowadzenie własnej firmy;

•  Jakiego wsparcia przedsiębiorcy oczekują od państwa, aby ułatwić
 im prowadzenie działalności. 

Części wyników się spodziewaliśmy, były jednak takie, którymi jesteśmy 
zaskoczeni. Zachęcamy Państwa do wnikliwej analizy wyników badania. 
Być może odpowie nam chociaż częściowo na pytanie, co czeka polskie firmy 
i nas wszystkich w najbliższej przyszłości. 

Piotr Juszczyk
Kierownik badania
Główny Doradca Podatkowy inFaktu
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Badanie Indeks inFakt komentuje dr Anna Czarczyńska, wykładowca Akademii Leona 
Koźmińskiego, konsultant i trener biznesu oraz lider projektów międzynarodowych, 
absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Sussex University.

Rok 2022 był długo wyczekiwany jako czas rekonwalescencji polskich firm 
po turbulencjach administracyjnych obostrzeń i chaotycznych regulacjach czasu 
pandemii. Jednak już na samym początku okazał się jeszcze bardziej 
nieprzewidywalny. Uruchomiona lawina zmian podatkowych wymagała sporej 
ekwilibrystyki. I to bardziej w odgadywaniu sensu nowych zasad, niż w ich 
implementowaniu.  

Tumany niepewności jeszcze nie opadły, a już z impetem uderzył w gospodarkę 
kolejny szok zewnętrzny w postaci wojny tuż za naszą granicą. Wzrost poziomu 
lęku, niepewność, poczucie zagrożenia i elementy paniki rynkowej bezpośrednio 
zaczęły oddziaływać na popyt. Zmieniły się potrzeby i obawy klientów.

Gwałtownie rosnące notowania ropy i gazu na rynkach światowych podbiły już 
i tak wysoką postpandemiczna dynamikę wzrostu cen. Spóźnione reakcje Banku 
Centralnego i rządu nie zdołały nas uchronić przed osiągnięciem dwucyfrowej 
inflacji, podobnie jak nie udało się utrzymać relatywnie mocnej pozycji złotówki. 

Dlaczego więc wciąż decydujemy się na taką formę zarobkowania? Bo to forma 
działalności ludzi wolnych, ceniących sobie niezależność i możliwość decydowania. 
Firma to zaangażowanie, często pasja, sposób życia, to także branie 
odpowiedzialności i wpływ społeczny. Ale jednocześnie też dużo większe niż 
potrzeba obciążenia wynikające z niestabilnego prawa i uciążliwych formalności.  

Kryzys uchodźczy związany z nienotowanym w ostatnich dziesięcioleciach 
gwałtownym napływem ludności, już przekraczającym skalą europejski kryzys 
z 2015 roku, stał się dla polskich firm okazją do zamanifestowania swojej 

sprawczości. Raz, poprzez włączanie się w wolontariat, akcje samopomocowe 
i organizacyjne, a dwa poprzez aktywną postawę na rynku pracy. 

Nie po raz pierwszy działalność prywatna zastąpiła niedziałające obszary 
działalności publicznej, zapobiegając w ten sposób katastrofie humanitarnej. 
Firmy po pierwsze zdają w ten sposób egzamin nie tylko z CSR, ale przede wszystkim 
z człowieczeństwa. Zdecydowanie zwiększają przy tym swój własny kapitał 
społeczny i poziom oddziaływania zewnętrznego. W praktyce zamanifestowały 
też wartości, którymi się kierują. 

Inną sprawą jest, czy takie przekierowanie uwagi i drenowanie zasobów 
własnych zostanie zauważone i docenione przez państwo przynajmniej w postaci 
zaprzestania generowania dodatkowych obciążeń. 

Komentarz ekspertki



inFakt Indeks 2021



Indeks inFakt to nasz autorski wskaźnik, który ilustruje nastroje 
polskich przedsiębiorców. Wynik w 2020 r. po raz pierwszy 
przyjął ujemną wartość i ten trend spadkowy niestety się pogłębił. 
Według badania za rok 2021 wartość Indeksu wyniosła -20,8 pkt, 
co wskazuje na pogłębiający się pesymizm wśród przedsiębiorców. 
Jest to spadek o 96% w stosunku rok do roku. 
 

Indeks może przyjmować wartości, od -100 pkt. do 100 pkt., 
przy czym -100 pkt. oznacza skrajny pesymizm, 0 pkt. równowagę 
optymizmu i pesymizmu, zaś 100 pkt. skrajny optymizm. Wskaźnik 
ten wyliczany jest na podstawie czterech czynników widocznych 
na prezentacji. 
 

Indeks inFakt powstaje na bazie odpowiedzi na cztery pytania 
z badania inFakt, przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia. 
 

Ankietowani negatywnie oceniają łatwość prowadzenia biznesu 
(saldo odpowiedzi wynoszące -60 pkt). Wpłynęło to w widoczny 
sposób na spadek satysfakcji z prowadzonej działalności 
(-29,7). W ciągu ostatniego roku kondycja finansowa firm uległa 
jednak delikatnej poprawie i wynosi -29,3 pkt. Prognozy 
przedsiębiorców na najbliższy rok nie napawają jednak 
optymizmem. Widoczny jest mocny spadek (-23,7 pkt).



  

                                                                           

w 2021 wynosi  -20,8 pkt

Na indeks składają się cztery czynniki

Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej -60,0 pkt 

Zmiana kondycji finansowej w ciągu ostatniego roku -29,3 pkt 

Spodziewana zmiana kondycji finansowej w bieżącym roku -23,7 pkt 

Satysfakcja z prowadzonej działalności 29,7 pkt 

Porównanie wyników 2018/2019/2020/2021



Rok 2021 był intensywny pod względem zmian podatkowych procedowanych 
przez Sejm. Polski Ład dał się odczuć przedsiębiorcom, jeszcze zanim 
wszedł w życie. Szybkość wprowadzania ustawy, chaos informacyjny 
i interpretacyjny spowodowały wzrost negatywnych nastrojów wśród 
prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Wiąże się to z niewiedzą 
i niepewnością co do przyszłości prowadzonych biznesów. 
 

Większość przedsiębiorców przyznało, że w Polsce trudno jest prowadzić 
działalnośc gospodarczą (82%). Ponad połowa badanych oceniła, 
że kondycja finansowa ich firmy w ostatnim roku uległa pogorszeniu (54%). 
Ocena ta wypada gorzej w przypadku mniejszych firm, gdzie odsetek ten 
wzrasta do 61%. (1-9 pracowników). 
 

Mimo dość krytycznej oceny w powyższych kwestiach, aż 61% badanych 
przyznało, że prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przynosi 
im satysfakcję. Wśród największych zalet takiego stanu rzeczy badani 
wskazują przede wszystkim niezależność, która wynika z bycia szefem 
dla samego siebie. Jest to jednak spadek o 12 p.p. w porównaniu z rokiem 
ubiegłym. 
 

Wśród największych wad prowadzenia własnej firmy badani najczęściej 
wskazywali brak stabilnego prawa, co w konsekwencji wywołuje niepewność 
w prowadzeniu biznesu (61%). 
 
Dla 57% badanych największym utrudnieniem ze strony państwa były często 
zmieniające się przepisy. 55% negatywnie oceniało wysokość składek ZUS 
i niemal tyle samo skomplikowanie przepisów podatkowych. 
 

 •  39% przedsiębiorców zostało zmuszonych do redukcji kosztów 
przez pandemie COVID-19; 

 •  52% firm poniosło starty związane z lockdownami, a 53% skorzystało 
ze wsparcia w ramach programów pomocowych; 

 •  Blisko połowa przedsiębiorców przewidywała, że 2022 r. ich firmy 
będą potrzebowały szerszego wsparcia ze strony księgowych; 

 •  Skutki rosnącej inflacji odczuwa aż 87% prowadzących działalność 
gospodarczą. 84% przedsiębiorców zapowiada w związku z tym 
podniesienie cen; 

 •  27% przedsiębiorców zmieniło w minionym roku obsługę księgową 
z obawy przed Polskim Ładem i zmianami, jakie niesie.  

Kluczowe wnioski



Profil respondentów



W badaniu wzięło udział 315 mikro i małych przedsiębiorców, z których 232 
prowadzi jednoosobową działalnośc gospodarczą, a 83 ma spółkę. Wśród 
ankietowanych 214 to mikrofirmy (zatrudniające do 9 pracowników) a 101 
to małe firmy (zatrudniające od 10 do 49 osób). Firmy, które zatrudniają 
od 1 do 9 pracowników, w zdecydowanej większości  prowadzone są w formie 
jdg – aż 83%.
  
    
Przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w badaniu, to najczęściej przedsiębiorcy 
z dłuższym stażem – 75% z nich prowadzi działalność powyżej 5 lat. 
23% ankietowanych prowadzi firmę od roku do 5 lat, a tylko 2% ma staż 
krótszy niż rok. 

Profil respondentów

Jednoosobowa działalność gospodarcza: 

Od roku do pięciu lat:

Spółka (dowolna):

Powyżej pięciu lat:

Forma prawna firmy

Jak długo prowadzisz działalność?

        83%
54%

                 34%
0%

17%
        46%

63%
                  100%

1 do 9 pracowników, N=214   10-49 pracowników, N=101



Nastroje przedsiębiorców



61% właścicieli mikrofirm odczuwa satysfakcję z prowadzenia biznesu.

W 2020 wskaźnik ten wynosił 73%, a w 2019 64%. 

Czy prowadzenie firmy daje Ci satysfakcję?



82% przedsiębiorców uważa, że Polsce jest trudno prowadzić 

działalność gospodarczą. W 2020 roku było to 75%, a w 2019 60%.

Czy prowadzenie firmy daje Ci satysfakcję?



Zapytaliśmy przedsiębiorców o satysfakcję z prowadzonego biznesu. 
Po latach wzrostów tego wskażnika pomimo trudności związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, dziś widzimy jego wyraźny 
spadek. Pogarszająca się kondycja finansowa przedsiębiorstw, 
negatywna ocena prognoz na przyszłość oraz Polski Ład sprawiły, 
że w 2021 roku zaledwie 61% przedsiębiorców deklaruje satysfakcje 
ze swojej pracy.

Nastroje przedsiębiorców

Satysfakcja z prowadzenia działalności

Pozytywna
61%

Negatywna
14%

Neutralna
23%

Neutralna
22%

Negatywna
21%

Firmy mikro, N=214

Firmy małe, N=101

Pozytywna
57%



Nastroje przedsiębiorców

Ponad 4/5 przedsiębiorców ocenia, że nie jest łatwo prowadzić 
działalność gospodarczą. Ze szczegółowego podziału na wielkości 
firmy wynika, że zdanie takie ma 80% firm zatrudniających 
od 10 do 49 pracowników i 89% firm, w których jest najwyżej 
9 pracowników. Im mniejsza firma, tym napotyka na swojej drodze 
mniejsze trudności. Polski Ład z początkiem roku dał się we znaki 
zwłaszcza pracodawcom, którzy byli zagubieni w wyliczaniu swoim 
pracownikom odpowiedniej wysokości wynagrodzenia i składek, 
co mogło wpłynąć na wyższy odsetek negatywnych odpowiedzi.

Czy łatwo jest prowadzić firmę w Polsce?

Pozytywna
3%

Negatywna
80%

Neutralna
17%

Neutralna
9%

Negatywna
89%

Firmy mikro, N=214

Firmy małe, N=101

Pozytywna
2%



Negatywne nastroje przedsiębiorców widoczne już w latach poprzednich 
spotęgowało wiele czynników, które swoją kulminację lub początek miały 
w roku 2021. Patrząc w kolejności chronologicznej, do najważniejszych 
z nich należała wciąż trwająca pandemia COVID-19, wprowadzanie kolejnych 
obostrzeń, ograniczanie wsparcia wyłącznie do wybranych branż i niepewność 
co do przyszłości związanej z sytuacją epidemiczną. To długotrwale 
oddziałujące  czynniki, które mocno wpłynęły na nastroje, chęć rozwoju 
i inwestycje. Ponad połowa badanych przyznała, że ich firma poniosła 
realne straty związane z lockdownami, pomimo że niemal taki sam 
odsetek skorzystał ze wsparcia w ramach tarcz.  
 
Rok 2021 przyniósł nam również inflację, która dała się odczuć nie tylko 
na poziomie rosnących kosztów prowadzenia firm, ale również rosnących 
kosztów życia. Zwłaszcza sytuacja na rynku nośników energetycznych 
dotknęła mocno przedsiębiorców, dla których paliwo, prąd i gaz to często 
podstawa ich produkcji i dostępności usług. 87% przedsiębiorców 
odczuwało inflację, aż 84% planowało w związku z tym podnieść ceny, 
co z kolei mocno odczuje zarówno gospodarka, jak i przeciętny konsument. 
 

Ciężarem okazał się również Polski Ład. Choć zapowiadany był od maja 
2021 roku, dopiero w ostatnim kwartale roku nabrał realnego kształtu 
i pomimo sprzeciwu wielu środowisk, które wskazywały na braki i błędy 
w tym projekcie, został ekspresowo wprowadzony, powodując chaos 
prawny. Skutki tego mogliśmy obserwować niemal od razu, już od 
pierwszego dnia nowego roku. To właśnie niepewność co do stanowionego 
prawa, jego skomplikowanie oraz rosnącą wysokość m.in. składek ZUS 
przedsiębiorcy wymienili jako trzy pierwsze czynniki, które miały wpływ 
na ich negatywną ocenę łatwości prowadzenia biznesu w Polsce oraz 
odczuwanej satysfakcji.

Nastroje przedsiębiorców



Zalety prowadzenia firmy

Niezależność jest w oczach przedsiębiorców największą zaletą prowadzenia własnego biznesu. Możliwość wykonywania pracy, którą się lubi oraz możliwość 
samorealizacji to kolejne najczęściej wskazywane powody.

Jakie widzisz zalety prowadzenia firmy w Polsce?

Niezależność, sam sobie jestem 
szefem i o sobie decyduję

Robię to, co naprawdę lubię

Realizuję się, prowadząc biznes

Większe zarobki

Pracuję mniej, mam więcej czasu 
dla rodziny

Możliwość odliczania kosztów

Czuję się dobrze mogąc kierować 
ludźmi

Inne

Nie wiem

Niezależność, sam sobie jestem 
szefem i o sobie decyduję

Robię to, co naprawdę lubię

Realizuję się, prowadząc biznes

Większe zarobki

Pracuję mniej, mam więcej czasu 
dla rodziny

Możliwość odliczania kosztów

Czuję się dobrze mogąc kierować 
ludźmi

Inne

Nie wiem

    70%
           76%

        53%
   49%

                    34%
                         39%

        24%
          26%

  19%
     13%

  11%
       15%

         9%
 11%

2%
2%

2%
1%

                   61%
                     63%

                                43%
                        37%

           26%
                        37%

   12%
      22%

  3%
 10%

  3%
 2%

            11%
         24%

 3%
    5%

         9%
 2%

2022: N=204  2021: N=203 2022: N=74  2021: N=41

Firmy mikro (do 9 pracowników)

Jakie są największe zalety z prowadzenia własnej firmy? Podstawa procentowania: właściciele firm, N=204 (mikrofirmy), N=74 (małe firmy)

Firmy małe (10- 49 pracowników)

61%
właścicieli
mikrofirm

prowadzenie firmy
daje satysfakcję

57%
właścicieli

małych firm
prowadzenie firmy
daje satysfakcję



Jakie widzisz wady prowadzenia firmy w Polsce?

Wady prowadzenia firmy

Brak stabilnego prawa oraz niepewność co do prowadzenia biznesu to według przedsiębiorcw największa wada prowadzenia działalności.

Brak stabilnego prawa, niepewność 
co do prowadzenia biznesu

Stres związany z odpowiedzialnością 
za biznes

Dużo uciążliwych formalności

Niepewność co do wysokości zarobków

Nielimitowany czas pracy

Przeciążenie obowiązkami

Poczucie odpowiedzialności
za innych (np. pracowników)

Mniejsze zarobki niż na etacie

Trudności związane z zarządzaniem 
pracownikami

Inne

Brak stabilnego prawa, niepewność 
co do prowadzenia biznesu

Stres związany z odpowiedzialnością 
za biznes

Dużo uciążliwych formalności

Niepewność co do wysokości zarobków

Nielimitowany czas pracy

Przeciążenie obowiązkami

Poczucie odpowiedzialności
za innych (np. pracowników)

Mniejsze zarobki niż na etacie

Trudności związane z zarządzaniem 
pracownikami

Inne

Nie wiem

                      58%
                     57%

   44%
                                 41%

                                 41%
    45%

                              39%
                                41%

             27%
       23%

          25%
    21%

    21%
     15%

4%
  6%

4%
    7%

4%
4%

                 70%
            66%

                           31%
                       27%

       41%
                    51%

          18%
                  24%

               23%
          12%

         18%
            20%

            20%
           44%

         4%
      2%

           19%
   7%

    1%
      2%

     1%
   0%

2022: N=204  2021: N=203 2022: N=74  2021: N=41

Firmy mikro (do 9 pracowników)

Jakie są największe wady z prowadzenia własnej firmy? Podstawa procentowania: właściciele firm, N=204 (mikrofirmy), N=74 (małe firmy)

Firmy małe (10- 49 pracowników)

61%
właścicieli
mikrofirm

prowadzenie firmy
daje satysfakcję

57%
właścicieli

małych firm
prowadzenie firmy
daje satysfakcję



Co Twoim zdaniem utrudnia prowadzenie działalności w Polsce?

Utrudnienia w prowadzeniu działalności

Wśród największych utrudnień jakie wskazują polscy przedsiębiorcy na pierwszum miejscu znalazła się wysokość składek ZUS. Często zmieniające się przepisy 
oraz skomplikowanie przepisów podatkowych były wymieniane przez przedsiębiorców w dalszej kolejności.

Wysokość składek ZUS

Często zmieniające się przepisy

Skomplikowanie przepisów podatkowych

Wysokość podatków

Nadmiar obowiązków sprawozdawczych

Trudności w załatwieniu spraw urzędowych 
(opieszałość, zła obsługa ze strony urzędów)

Skomplikowane przepisy związane
z zatrudnieniem pracowników

Duża liczba kontroli

Skomplikowane przepisy związane
z danymi osobowymi

Inne

Często zmieniające się przepisy

Skomplikowanie przepisów podatkowych

Wysokość podatków

Wysokość składek ZUS

Nadmiar obowiązków sprawozdawczych

Skomplikowane przepisy związane
z danymi osobowymi

Trudności w załatwieniu spraw urzędowych 
(opieszałość, zła obsługa ze strony urzędów)

Skomplikowane przepisy związane
z zatrudnieniem pracowników

Inne

Duża liczba kontroli

         63%
            65%

                        56%
                  52%

                 51%
                                   38%

          46%
                50%

        20%
        20%

  16%
     18%

     11%
         14%

       6%
    4%

       6%
   10%
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1%
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    61%
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                  53%
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         47%
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                        32%
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         15%

    12%
         15%

   12%
   12%

  3%
     5%

2%
2%

2022: N=214  2021: N=203 2022: N=101  2021: N=101

Firmy mikro (do 9 pracowników)

Jakie są największe utrudnienia ze strony państwa polskiego w prowadzeniu działalności gospodarczej? Podstawa procentowania: właściciele firm, N=214 (mikrofirmy), N=101 (małe firmy)

Firmy małe (10- 49 pracowników)



87% badanych odczuło w minionym roku skutki inflacji. Straty rekompensowali:

Jakie działania na polskich firmach wymusiła inflacja w 2021 roku?

Podniesienie cen dla klientów

Obcięcia kosztów działalności

Redukcji etatów

Inne

Zamknięcie niektórych punktów / biur

                    82%
                            89%

                   33%
                 18%

      10%
         12%

  7%
   8%

 6%
4%

1 do 9 pracowników, N=181  10-49 pracowników, N=93

Działania wymuszone infacją



Przedsiębiorcy z większym pesymizmem niż w poprzednich latach 
prognozowali swoją sytuację finansową na rok 2022 r. Zaistniały dwa 
główne czynniki, które wciąż pozostają rozwojowe i trudno przewidzieć 
ich finalny skutek - inflacja oraz Polski Ład. Doświadczenia początku 
roku pozwalają sądzić, że firmy będą raczej tracić zarówno na zmianach 
podatkowych, jak i poprzez ogólną sytuację ekonomiczną oraz gospodarczą.  
 
51% przedsiębiorców przewidywało pogorszenie się ich sytuacji finansowej. 
Niemal 1/3 nie spodziewała się zmian ani na lepsze, ani gorsze. Tylko 
17% pozytywnie patrzyła w przyszłość swojego biznesu.  
 
Tylko niecałe 5% firm uważało, że regulacje wprowadzone przez państwo 
w 2021 będą miały dla nich pozytywne skutki. Połowa oceniła, że będą 
negatywne, a tylko 44% przypuszczało, że Będą one neutralne. 

      

Zdecydowanie się polepszy
Polepszy się
Pozostanie bez zmian
Pogorszy się
Zdecydowanie się pogorszy

Firmy mikro, N=214

Prognoza sytuacji finansowej firmy w 2022

Firmy małe, N=101

Nastroje przedsiębiorców

1%
    20%
          28%
            35%
           17%

1%
       9%
                   42%
           39%
         10%



Plany na 2022 rok

Przedstawiciele mikrofirm największą szansę na zabezpieczenie 
funkcjonowania w roku 2022 upatrują w pozyskiwaniu klientów. 
Wśród przedstawicieli małych firm prym wiedzie obniżanie kosztów 
stałych (poza płacami).

Jak przedsiębiorcy planują zabezpieczyć biznes w 2022 roku?

1 do 9 pracowników, N=214  10-49 pracowników, N=101
Jakie działania pozwalające zabezpieczyć funkcjonowanie firmy w 2022 roku podejmuje Pana/i firma? Podstawa procentowania: wszyscy respondenci. N=214 (mikrofilmy), N=101 (małe firmy)

Pozyskanie większej liczby klientów

Obniżeni kosztów stałych (poza płacami)

rezygnacja z inwestycji

Nie podejmuje żadnych działań

Stworzenie rezerw finansowych

Inwestycje w rozwiązania dające przewagę konkurencyjną

Wzięcie kredytu / pożyczki

Podpisanie kontraktów długoterminowych

Próba znalezienia inwestorów

Redukcja zatrudnienia

Próba pozyskania pomocy publicznej

Obniżenie wynagrodzeń

Inne, jakie?

Nie wiem, trudno powiedzieć

Jakie to działania

      41%
            33%

           32%
                  39%

                  6%
       18%

  14%
               24%

               12%
           9%

           10%
           10%

          8%
               12%

        7%
              11%

           9%
        7%
          
           9%
     5%

      6%
     5%

   4%
1%

 2%
   4%

      6%
  3%



Wpływ pandemii w 2021 r. 



Korzystanie z pomocy związanej z pandemią 1/2

Ponad połowa badanych firm skorzystała ze wsparcia związanego z pandemią w roku 2021.

Ponad połowa badanych firm skorzystała ze wsparcia 
w zw. z pandemią w 2021 r.

Firmy mikro (do 9 pracowników) Firmy małe (10- 49 pracowników)

50% 61%

Tak Nie Nie wiem/odmowa

50% 61%47% 36%

3% 3%

Czy Pana/i firma korzysta z  rządowego wsparcia związanego z pandemią w 2021? Podstawa procentowania: wszyscy respondenci. N=214 (mikrofilmy), N=101 (małe firmy)



Z jakich form wsparcia w pandemii przedsiębiorcy 
najczęściej korzystali?

Korzystanie z pomocy związanej z pandemią 2/2

W 2021 roku firmy najczęściej korzystały z mikropożyczek oraz zwolnienia z opłacenia składek ZUS.

Mikropożyczki w kwocie 5000 zł

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Tarcza Finansowa Polskiego
Funduszu Rozwoju

Świadczenia postojowe

Dofinansowanie do wynagrodzeń
pracowników

Dofinansowania z Powiatowego 
Urzędu Pracy dla samozatrudnionych

Dotacje na kapitał obrotowy

Inne, jakie?

Tarcza Finansowa Polskiego
Funduszu Rozwoju

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Dofinansowanie do wynagrodzeń
pracowników

Mikropożyczki w kwocie 5000 zł

Świadczenia postojowe

Dotacje na kapitał obrotowy

Dofinansowania z Powiatowego
Urzędu Pracy dla samozatrudnionych

Inne, jakie?

                            63%
                   77%

                        62%
            76%

                              39%
                      33

             25%
                         36%

          15%
           16%

         14%
    18%

   2%
    3%

0%
 1%

                              71%
          74%

             52%
                                 77%

        21%
                      33%

                        19%
           8%

   10%
      5%

        6%
        6%

       5%
   10%

  2%
       5%

2022: N=106  2021: N=152 2022: N=62  2021: N=78

Firmy mikro (do 9 pracowników)

Z jakich form wsparcia korzystała Pana/i firma w związku z pandemią? Podstawa procentowania: respondenci, którzy korzystali z rządowego wsparcia związanego z pandemią w 2021, N=106 (mikrofirmy), N=62 (małe firmy)

Firmy małe (10- 49 pracowników)

50%
badanych firm

mikro skorzystało
z pomocy związanej

z pandemią

61%
badanych małych 
firm skorzystało

z pomocy związanej
z pandemią



Jak wsparcie państwa w pandemii wpłynęło na firmy?

Pomogły zachować miejsca prac

Nie odczuliśmy poprawy

Pomogły odzyskać płynność finansową

Pomogły wywiązać się z kontraktów

Nie wiem / trudno powiedzieć

      42%
           69%

                            34%
                     16%

                                         30%
                                                            44%

                   20%
                   19%

  3%
2%

1 do 9 pracowników, N=106  10-49 pracowników, N=62

Wpływ form wsparcia na biznes



54% przedsiębiorców ocenia źle lub bardzo źle politykę obostrzeń 
wprowadzanych przez państwo w związku z pandemią.

Tylko 10% ma pozytywne zdanie o tych działaniach.



Jakie oczekiwania mają przedsiębiorcy względem państwa 
w związku z pandemią?

Nie potrzebne sążadne dodatkowe przepisy 
ani obowiązek szczepień

Wprowadzenia obowiązkowych szczepień dla wszystkich dorosłych

Dostęp do tanich testów i obowiązek testowania 
dla wszystkich pracowników

Wprowadzenie przepisów umożliwiających sprawdzanie 
paszportów covidowych pracowników lub klientów

Wprowadzenia obowiązkowych szczepień dla niektórych 
grup zawodowych

Inne

1 do 9 pracowników, N=214  10-49 pracowników, N=101

Oczekiwania wobec państwa w związku z pandemią

        44%
                 25%

                             32%
                                                         36%

                                      25%
                                                31%

                           24%
                                       30%

                     14%
                                      25%

     5%
                12%



Polski Ład



Blisko połowa przedsiębiorców przewiduje, że 2022 r. ich firmy będą potrzebowały szerszego wsparcia ze strony księgowych.

27% przedsiębiorców już zmieniło w minionym roku obsługę księgową z obawy przed Polskim Ładem. 

2% ankietowanych rozpoczęło współpracę z biurem księgowym po raz pierwszy.

11% przedsiębiorców skorzystało z usługi doradztwa podatkowego.

30% badanych opłaciło grudniową składkę ZUS wcześniej, aby móc wliczyć w koszty składkę zdrowotną.

5% ankietowanych wykupiło wcześniej leasingowany samochód.

61% przedsiębiorców nie podjęło żadnych wcześniejszych kroków.

Jak przedsiębiorcy zabezpieczyli się przed wejściem 
Polskiego Ładu?



O inFakt



inFakt to wiodąca firma w branży księgowo-technologicznej, która od 2008 
roku udostępnia i rozwija swoją autorską aplikację do prowadzenia księgowości 
wraz z obsługą księgową. Współpracujemy z najlepszymi księgowymi z całej 
Polski, których praca i kompetencje są stale weryfikowane. Wspólnie tworzymy  
środowisko przedsiębiorców, księgowych i ekspertów, wspierające rozwój 
polskiego biznesu.
Oferta inFaktu kierowana jest do jednoosobowych działalności gospodarczych 
oraz spółek działających w sektorze mikro, małych i średnich firm. 

Misją inFaktu jest wspieranie przedsiębiorców i księgowych w prowadzeniu 
biznesu. W jej ramach angażujemy się w edukację: organizujemy praktyczne 
webinary, tworzymy poradniki wideo, prowadzimy bloga, gdzie na bieżąco ukazują 
się najnowsze informacje, komentarze i opinie ekspertów dotyczące zmieniającego 
się prawa i finansów. 

Nasze rozwiązania produktowe zebrały wiele nagród i wyróżnień, takich jak 
Aulery, Mobile Trends Awards, App Awards. W marcu 2021 r. inFakt uzyskał unijną 
licencję PSD2, która umożliwiła integrację usług z systemami bankowymi. 

Współpraca i kontakt:

Piotr Juszczyk,
Główny Doradca Podatkowy inFaktu 
e-mail: piotr.juszczyk@infakt.com

Artur Szeremeta,
Sarota PR
e-mail: artur.szeremeta@sarota.pl
tel. +48 794 590 018

www.infakt.pl/biuro-prasowe/
infolinia: 22 307 19 18

O inFakcie
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