


Badanie Polskiej Przedsiębiorczości
w 2022 r.
Agencja badawcza Smartscope na zlecenie inFakt
Badanie zrealizowane metodą CATI+CAWI (N=301) w dn. 16.01 - 06.02.2023 roku.



Indeks nastrojów przedsiębiorców to autorski wskaźnik opracowany przez analityków z firmy 
inFakt. Obrazuje on kondycję polskich przedsiębiorstw na bazie czterech czynników:

Oceny łatwości prowadzenia biznesu w Polsce

Subiektywnie odczuwanej satysfakcji z prowadzenia własnej firmy

Zmiany kondycji finansowej przedsiębiorstwa w ciągu minionego roku

Przewidywanej zmiany sytuacji finansowej w nadchodzącym roku.

1.

2.

3.

4.

Czym jest inFakt Indeks?



inFakt Indeks może przyjmować wartość od                 pkt. do             pkt.,
przy czym                pkt. oznacza skrajny pesymizm,       pkt. równowagę optymizmu
i pesymizmu, zaś             pkt. skrajny optymizm.

inFakt Indeks 2022 powstał na bazie „Badania Polskiej Przedsiębiorczości”, 
przeprowadzonego przez agencję badawczą Smartscope w styczniu 2023 roku na próbie 301 
mikro i małych firm.

Czym jest inFakt Indeks?
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Agenda

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Badanie Polskiej Przedsiębiorczości i Indeks inFakt

Komentarz dr Anny Czarczyńskiej

Sprzeczne informacje

KSeF

Sytuacja gospodarcza

Pytania i odpowiedzi



Na Indeks składają się cztery czynniki: 

2021

Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej

Zmiana kondycji finansowej w ciągu ostatniego roku

Spodziewana zmiana kondycji finansowej w bieżącym roku

Satysfakcja z prowadzonej działalności

-60,0 pkt

-29,3 pkt

-23,7 pkt

29,7 pkt
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Jak zmieniał się inFakt Indeks na przestrzeni lat
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Na Indeks składają się cztery czynniki: 

2021 2022

Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej

Zmiana kondycji finansowej w ciągu ostatniego roku

-62,0 pkt

-21,0 pkt

Spodziewana zmiana kondycji finansowej w bieżącym roku -19,5 pkt

Satysfakcja z prowadzonej działalności 25,5 pkt

-60,0 pkt

-29,3 pkt

-23,7 pkt

29,7 pkt



Zmiana wskaźnika inFakt Indeks na przestrzeni ostatnich lat
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Dlaczego prowadzenie firmy daje satysfakcję?

Niezależność, sam sobie jestem szefem i o sobie decyduję

Robię to, co naprawdę lubię 31%

27%

18%

17%

8%

5%

8%

7%

63%

Realizuję się, prowadząc biznes

Pracuję mniej, mam więcej czasu dla rodziny

Większe zarobki

Czuję się dobrze, mogąc kierować ludźmi

Mam możliwość odliczania kosztów

Elastyczne godziny pracy, rozwijanie siebie i swoich pasji
oraz satysfakcja

Duża liczba kontroli 
N = 276, właściciele lub współwłaściele



A co sprawia trudności?

Brak stabilnego prawa, niepewność co do prowadzenia biznesu

Dużo uciążliwych formalności

50%

39%

Stres związany z odpowiedzialnością za biznes 35%

Poczucie odpowiedzialności za innych (np. pracowników) 23%

Niepewność co do wysokości zarobków 21%

Przeciążenie obowiązkami 18%

Nielimitowany czas pracy 18%

Trudności związane z zarządzaniem pracownikami 7%

Mniejsze zarobki niż na etacie 6%

Inne 8%

Nie wiem 1%
N = 276, właściciele lub współwłaściele



                               badanych przedsiębiorców uważa,
że w Polsce bardzo trudno lub trudno jest prowadzić 
działalność gospodarczą.

N = 301, cała próba



Pięć najbardziej znaczących utrudnień ze strony państwa

Wysokość składek ZUS

Często zmieniające się przepisy 52%

40%

40%

14%

56%

Wysokość podatków

Skomplikowanie przepisów podatkowych

Nadmiar obowiązków sprawozdawczych

N = 301, cała próba



                             respondentów uważa, że w 2023 roku 
działania ze strony państwa (rządu i samorządów) jeszcze 
bardziej utrudnią prowadzenie biznesu.

N = 301, cała próba



Oddajmy głos przedsiębiorcom

Obniżony VAT na paliwa, tarcze, dodatek węglowy Zmieniające się przepisy, brak stabilności

Obniżony podatek od środków transportu w naszym mieście Zmiany ustaw, które powodują chaos w tym wszystkim,
co robimy. Ustawy nam zwiększają sprawozdawczość /
odpowiedzialność. A nie dają żadnych środków dodatkowych.

Zmiany sposobu obliczania składki zdrowotnej, z tym się
wiążą podatki i pewnego rodzaju niechęć dla małych firm

Za dużo dokumentów do wypełnienia. Pracodawca otrzymuje
mniejszą emeryturę niż pracownik

Obniżka VAT na paliwo

Obniżenie podatków, kwota wolna od podatku podniesiona

Możliwość uzyskania dofinansowania do stworzenia nowego
stanowiska pracy

Zmiany przepisów, Polski Ład

Ceny energii (osłony dla małych przedsiębiorstw)

Dostosowanie interpretacji ustawy zamówień publicznych
do sytuacji po wybuchu wojny na Ukrainie

Dostęp do usług online w urzędach, uprzejmi urzędnicy
Wszystkie ceny paliw, podatki, ZUS, stopy procentowe

Dofinansowanie do narzędzi
Polski Ład, inflacja, koszty energii, mniej klientów, rynek lokali

Ja na razie nie odczułem, myślę, że wyższe podatki i wyższe
składki ZUS, to odczułem

Pozytywne działania rządu / samorządów Negatywne działania rządu / samorządów



Wojna w Ukrainie



Zdecydowana większość
przedsiębiorców

odczuła skutki wojny.



Wpływ wojny
w Ukrainie
na kondycję
firmy

N = 301, cała próba

Zupełnie
nie wpłynęła

24%
Bardzo

wpłynęła

18%

Minimalnie
wpłynęła

32%

Zauważalnie
wpłynęła

26%

deklaruje, że wojna
co najmniej minimalnie

wpłynęła na ich
działalność



Szczególne skutki wojny w Ukrainie odczuły branże 
zwiazane z handlem i naprawą samochodów, transportem
oraz logistyką. Najmniej narażone branże to te związane
z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną.



                    badanych firm prowadziło działalność na terenie 
Ukrainy, a po wybuchu wojny                z nich zaprzestało 
działalności.

N = 17,  firmy prowadzące działalność na Ukrainie



                    badanych firm prowadziło działalność na terenie 
Rosji i wszystkie z nich zrezygnowały z tej działalności po 
wybuchu wojny w Ukrainie.

N = 6, firmy prowadzące działalność w Rosji



Pandemia a biznes
w 2022 roku



Wpływ pandemii
na kondycję firmy
w 2022

N = 301, cała próba

Zupełnie
nie wpłynęła

16%
Bardzo

wpłynęła

24%

Minimalnie
wpłynęła

36%

Zauważalnie
wpłynęła

24%

deklaruje, że pandemia
co najmniej minimalnie

wpłynęła na ich
działalność



Do jakich działań firmy zostały zmuszone w wyniku pandemii?

Konieczność redukcji kosztów

Konieczność zmniejszenia inwestycji 22%

20%

12%

11%

29%

Przejście na prace zdalną (całkowite lub częściowe)

Zmiana struktury organizacyjnej firmy

Redukcja etatów

N = 301, cała próba



Jak zmieniły się wynagrodzenia w Pana / Pani firmie w 2022 roku?

Wszystkie lub większość wzrosła

Wszystkie lub większość spadła 24%

10%

18%

48%

Część wzrosła, część spadła

Inna sytuacja lub odmowa odpowiedzi

N = 23, firmy, które zmieniły wynagrodzenia



Inflacja i Polski Ład



                              firm odczuło skutki inflacji.

N = 301, cała próba



1

Lekkie skutki Poważne skutki

2% 2%

2 3 4 5 6 7

6%

14%

28%
22%

26%

N = 266, firmy, które odczuły inflację

Jak firmy oceniają skutki inflacji?



W jaki sposób firmy walczą z inflacją?

Podniesienie cen dla klientów

Obcięcie kosztów działalności 40%

20%

18%

14%

9%

63%

Podjęcie większej liczby zleceń

Redukcja etatów

Zamrożenie płac

Zawieszenie działalności

3%Zamknięcie niektórych punktów / biur

N = 266, firmy, które odczuły inflację



Według                                badanych podniesienie składki 
zdrowotnej spowodowało wzrost cen sprzedawanych przez 
nich produktów.

N = 301, cała próba



                              badanych przedsiębiorców wskazało, że 
Polski Ład zawiera                                                  przepisy.niesprawiedliwe



Sprawiedliwość Polskiego Ładu

Nie wiem 12%

Zdecydowanie tak 2%

6%Raczej tak

20%

60%

Raczej nie

Zdecydowanie nie

N = 301, cała próba



Jak firmy zabezpieczały ciągłość działania?

Poszukiwanie rynków zbytu

Oszczędności na zużyciu energii elektrycznej

43%

42%

Poszukiwanie tańszych / nowych dostawców 35%

Ograniczenie / wstrzymanie planowanych inwestycji 33%

Oszczędności na ogrzewaniu 30%

Oszczędności na siedzibie  firmy / biurze (np. zmiana biura) 24%

Optymalizacja podatkowa 20%

Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania 17%

Ograniczenie benefitów pracowniczych 16%

Redukcja zatrudnienia 15%

Ograniczenie kosztów zatrudnienia bez redukcji etatów 15%

Wyprzedaż części majątku firmy 10%

Outsorcing części zadań do podmiotów wewnętrznych 7%

N = 182,  firmy, które podjęły działanie



Wykładowczyni Akademii Leona Koźmińskiego.

Kierowniczka Akademii Kompetencji Menedżera

oraz Centrum Zrównoważonego Rozwoju ALK.

Doktor nauk ekonomicznych.

dr Anna Czarczyńska

Nic więc dziwnego, że pomimo trudności poziom 
satysfakcji przedsiębiorców przekracza aż 60%,
a jej podstawą jest niezależność i poczucie 
wpływu. Oczekiwania najmniejszych podmiotów 
na rynku są bardzo proste, że zacytuję jednego
z respondentów: żeby przedsiębiorca był 
traktowany jak człowiek, a nie jak złodziej. 
Mniejsze kontrole, więcej zaufania.


