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1. Wstęp 

 

Badanie „Wpływ skutków powodzi na kondycję duŜych przedsiębiorstw 

w Małopolsce”, zostało zrealizowane przez Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, 

działające w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Realizacja 

badania była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Głównymi celami badania było przeanalizowanie w dobranej w sposób celowy grupie 

duŜych małopolskich przedsiębiorstw skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku oraz 

skali strat, jakie w ich wyniku zostały poniesione przez wybrane do badania firmy. Na 

potrzeby badania pojęcie strata zostało zdefiniowane jako wszelkiego rodzaju uszkodzenia 

infrastruktury niezbędnej do działania firmy, utracone korzyści bądź spadek przychodów. 

Przez respondentów rozumiemy osoby kompetentne do udzielenia informacji 

dotyczącej finansowej sytuacji firmy. Są to: właściciele i współwłaściciele firm, 

przedstawiciele wyŜszej kadry zarządzającej przedsiębiorstwem: prezesi, dyrektorzy 

finansowi bądź ich zastępcy, członkowie zarządu, oraz pracownicy wskazani przez kadrę 

zarządzającą jako kompetentni do udzielenia odpowiedzi związanych z tematem badania. 

Badanie zostało zrealizowane metodą sondaŜu telefonicznego CATI (Computer 

Assisted Telefone Interviewing). Badaniu zostały poddane duŜe przedsiębiorstwa z terenu 

województwa małopolskiego; ich liczba w rejestrze KRUPGN-REGON (podmioty 

gospodarki narodowej) według stanu na czerwiec 2010 roku wyniosła 373. Dobór próby miał 

charakter celowy. Z bazy zostały wyłączone takie podmioty jak: szpitale, zespoły opieki 

zdrowotnej, szkoły wyŜsze, jednostki samorządy terytorialnego, sądy, ośrodki pomocy 

społecznej oraz firmy, które są w likwidacji. Łącznie zostały przebadane 173 duŜe firmy. 

Wywiady realizowano w pierwszej połowie lipca 2010 roku. 
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2. Skutki powodzi w duŜych małopolskich przedsiębiorstwach 

Głównym celem badania było przeanalizowanie wpływu powodzi na kondycję 

finansową duŜych przedsiębiorstw w Małopolsce. W tym rozdziale zostaną omówione 

kwestie związane ze zniszczeniami i stratami wśród poszczególnych przedsiębiorstw oraz 

przedstawione skutki finansowe, jakie z tego względu ponoszą firmy. 

Badanie zostało zrealizowane w 173 duŜych małopolskich przedsiębiorstwach,  

z których 56 poniosło straty w wyniku majowych i czerwcowych powodzi. Szczegółowe dane 

przedstawiają: wykres 1 oraz wykres 2. 

 

Wykres 1. Firmy uczestniczące w badaniu, struktura wedle powiatów w Małopolsce. 
Podstawa: wszystkie badane firmy; N=173. 

 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania 
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Wykres 2. Przedsiębiorstwa, które poniosły straty w wyniku powodzi (maj/czerwiec). 
Podstawa: wszystkie badane firmy; N=173.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania
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Wykres 3. Straty poniesione przez duŜe przedsiębiorstwa.  

Podstawa: firmy, które poniosły straty; N=56. 
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Oprócz powyŜej wymienionych zniszcze

jak: przeciekanie dachów (2 wskazania

budowy z powodu zamknięcia

zniszczenie części obiektów historycznych

wskazania). 

Ta sama grupa respondentów została poproszona o udzielenie odpowiedzi

przedmioty, które uległy zniszc

zniszczeń. Ponadto, zostali poproszeni o podanie 

o wskazanie środków, z których planuj

straty. 

Z 56 firm, które poniosły straty

przedmioty, które uległy zniszcz

Wykres 4. Ubezpieczenie elementów, które uległy zniszczeniu.
Podstawa: firmy, które poniosły straty; N=56.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania
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ej wymienionych zniszczeń 8 respondentów wskazało
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Ta sama grupa respondentów została poproszona o udzielenie odpowiedzi
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. Ponadto, zostali poproszeni o podanie wielkości oszacowanych zniszcze

rodków, z których planują skorzystać, aby pokryć spowodowane przez powód

niosły straty, 47 przedsiębiorstw miało obję

przedmioty, które uległy zniszczeniu. W formie graficznej przedstawia to wykres 4.

 
Wykres 4. Ubezpieczenie elementów, które uległy zniszczeniu.

Podstawa: firmy, które poniosły straty; N=56. 
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Wykres 5. Kwoty oszacowanych znisz
Podstawa: firmy, 
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3. Ocena sytuacji finansowej przedsi

w wyniku powodzi 

Kolejnym celem badania była ocena sytu

poniosły straty w wyniku powodzi. W tej cz

problemy: 

− w pierwszym, składają

dotarcie pracowników do miejsca pracy oraz jakie

w związku z ewentualn

− w drugim zapytano o kondycj

Jeśli chodzi o sytuację kadrow

z 56 powódź utrudniła dotarcie pracowników do miejsca pracy. W

23 przedsiębiorstwa poniosły z tego tytułu

wywiadu cięŜko było respondentom

niedotarcie pracowników do 

przedsiębiorstwa. Szczegółowe dane przedstawiaj

 
Wykres 6. Czy powodzie utrudniły dotarcie Pa

Podstawa: firmy, które poniosły stra

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania
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Wykres 7. Czy w efekcie niedotarcia pracowników do miejsca pracy firma poniosła straty finansowe?
Podstawa: firmy, których pracownikom powód

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania
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polepszyła, natomiast respondentom z 5 firm na dzie

ocenić aktualną kondycję finansow

wykresie 8 znajdującym się na nast

TAK
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Wykres 7. Czy w efekcie niedotarcia pracowników do miejsca pracy firma poniosła straty finansowe?
Podstawa: firmy, których pracownikom powódź utrudniła dotarcie do miejsca pracy; N=47.

e na podstawie danych z badania 

Respondenci z firm, w których powódź spowodowała straty, zostali zapytani czy 

 stopniu wpłynęła na stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie. W przypadku 

firm miało miejsce skierowanie pracowników na bezpłatny urlop, w 3 firmach zwi

zatrudnienie, a tylko w jednym przedsiębiorstwie przeprowadzono redukcj

Szczegółowe wyniki przedstawia tabela 2. 

 
Tabela 2. Wpływ powodzi na stan zatrudnienia w przedsiębiorstwach. 

Podstawa: firmy, które poniosły straty; N=56. 
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przedsiębiorstwie mimo powodzi sytuacja finansowa raczej si

polepszyła, natomiast respondentom z 5 firm na dzień realizacji wywiadów trudno było 

ę finansową firmy. Szczegółowe dane zostały zaprezentowane na 

ę na następnej stronie. 
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Wykres 7. Czy w efekcie niedotarcia pracowników do miejsca pracy firma poniosła straty finansowe? 
 utrudniła dotarcie do miejsca pracy; N=47. 
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Wykres 8. Ocena kondycji finansowej przedsi
Podstawa: firmy, które poniosły straty; N=56.

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania
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4. Ocena ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej w bieŜącym roku 

W tej części badania wszyscy respondenci (N=173) zostali poproszeni o ocenę ryzyka 

prowadzenia działalności gospodarczej w związku ze skutkami powodzi oraz ich 

oddziaływaniem na środowisko wewnętrzne jak i zewnętrzne przedsiębiorstwa. W tej ocenie 

testowano wpływ takich obszarów jak: koszty prowadzenia działalności, relacje wewnątrz 

firmy, nieuczciwość kontrahentów, ograniczony dostęp do kredytów, brak trwałych relacji  

z klientem, opóźnienia w dostawach poddostawców oraz zatory płatnicze. 

 

Wykres 9. Identyfikacja obszarów, w których wzrosło ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. 
Podstawa: wszystkie badane firmy; N=173. 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania 
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Koszty prowadzenia działalności zdaniem 43 respondentów są obszarem, w którym 

ryzyko „umiarkowanie wzrosło”, natomiast zdaniem 8 respondentów ryzyko „zdecydowanie 

wzrosło”. Jeden z respondentów zadeklarował, Ŝe zagroŜenie tym czynnikiem „zdecydowanie 

spadło”, natomiast według 4 respondentów „umiarkowanie spadło”. Wśród respondentów 83 

oceniło ten obszar jako niezagroŜony wpływem skutków powodzi, a 34 nie wyraziło swojej 

opinii. 

Wśród wyodrębnionych obszarów uwzględniono takŜe relacje wewnątrz firmy między 

pracownikami a dyrekcją. Ponad połowa badanych, 108 respondentów, uznała, Ŝe moc 

oddziaływania skutków powodzi na ten obszar nie ma wpływu na prowadzenie działalności 

gospodarczej. Według 14 respondentów ryzyko w tym obszarze „umiarkowanie wzrosło”, a 

według 4 „zdecydowanie wzrosło”, natomiast „umiarkowany spadek ryzyka” został wskazany 

przez 3 respondentów. 

ZagroŜenie kolejnym czynnikiem – nieuczciwością kontrahentów – według 

99 respondentów nie ma wpływu na wzrost lub spadek ryzyka prowadzenia działalności, 

według 12 ryzyko „umiarkowanie wzrosło”, a zdaniem 3 respondentów „ryzyko 

zdecydowanie wzrosło”. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe 58 respondentów nie potrafiło wyrazić 

opinii na ten temat. 

Kolejnym czynnikiem poddanym badaniu był ograniczony dostęp do kredytów. 

Obszar ten przez 97 respondentów nie był postrzegany jako powodujący wzrost ryzyka 

prowadzenia działalności gospodarczej, 3 respondentów oceniło ten obszar jako taki, który 

spowodował wzrost ryzyka w prowadzeniu działalności, 2 respondentów wskazało 

„umiarkowany wzrost ryzyka” oraz 1 respondent wybrał „zdecydowany wzrost ryzyka”. 

Brak trwałych relacji z klientem przez 24 respondentów został oceniony jako obszar, 

w ramach którego „umiarkowanie wzrosło ryzyko” prowadzenia działalności, a 7 oceniło, Ŝe 

ryzyko „zdecydowanie wzrosło”. Ze 173 respondentów 90 stwierdziło brak wpływu na 

spadek bądź wzrost ryzyka prowadzenia działalności, a 45 nie potrafiło wyrazić opinii w tej 

kwestii. 

Kolejnym wyodrębnionym dla potrzeb badania obszarem były opóźnienia 

w dostawach od poddostawców. Jak wynika z danych, 41 respondentów oceniło go jako taki, 

w ramach którego „umiarkowanie wzrosło” ryzyko prowadzenia działalności, a według 

8 ryzyko „zdecydowanie wzrosło”. Brak wpływu na ryzyko prowadzenia działalności 

wskazało 75 respondentów, a 45 nie wyraziło opinii. 
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Ostatnim obszarem na liście były zatory płatnicze: 36 respondentów stwierdziło, Ŝe 

ryzyko prowadzenia działalności „umiarkowanie wzrosło”, a 7 oceniło go jako obszar, 

w którym „zdecydowanie wzrosło”. Brak wpływu na ryzyko prowadzenia działalności 

wskazało 88 respondentów, a 39 nie wyraziło opinii. 

 Powódź wywołuje duŜe zniszczenia zarówno w infrastrukturze przedsiębiorstw, jak 

i w ich gospodarczym otoczeniu, jest takŜe czynnikiem powodującym „szok ekonomiczny”, 

przekładający się na zmianę planów, rozszerzenie profilu działalności, restrukturyzację bądź 

modernizację infrastruktury. W badaniu respondenci zostali poproszeni o określenie wpływu 

powodzi na konkretne plany w ich przedsiębiorstwach w takich sferach jak: restrukturyzacja 

przedsiębiorstwa oraz modernizacja jego infrastruktury. W przypadku restrukturyzacji  

2 respondentów wskazało, Ŝe przedsiębiorstwo ze względu na skutki powodzi ma w planie 

restrukturyzację, w tym 1 przedsiębiorstwo, które poniosło straty z powodów powodzi.  

W 164 firmach nie ma takich planów. Natomiast 7 respondentom, w tym 4 z przedsiębiorstw, 

w których miały miejsce straty, na dzień realizacji wywiadu trudno było powiedzieć czy 

skutki powodzi wpłyną na plany przedsiębiorstwa w tym zakresie. 

Wpływ skutków powodzi na plany przebadanych przedsiębiorstw w zakresie 

modernizacji infrastruktury prezentują się następująco: 20 respondentów wskazało na zmianę 

planów w przedsiębiorstwie, wśród tych respondentów 11 to respondenci z firm, które 

poniosły straty z powodu powodzi; 17 respondentów nie potrafiło jednoznacznie określić czy 

zmiana planów w badanym obszarze będzie miała miejsce i tutaj 9 respondentów było z firm, 

które poniosły straty. Natomiast 136 respondentów wskazało na brak zmiany planów w tym 

obszarze. Szczegółowe dane zostały zaprezentowane graficznie na wykresie 11. 
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Wykres 10. Wpływ powodzi na plany wobec przedsi
Podstawa: wszystkie badane firmy; N=173.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania
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Wykres 10. Wpływ powodzi na plany wobec przedsiębiorstwa.
Podstawa: wszystkie badane firmy; N=173. 
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