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Pomysł na badanie zrodził się w związku z potrzebą wskazania 
przedsiębiorcom błędów, jakie popełniają, jeszcze zanim sytu-
acja kryzysowa zaistnieje. Badanie to pozwoliło ustalić, jak pol-
skie przedsiębiorstwa postrzegają sam kryzys, jakie są – z ich 
doświadczenia – najczęstsze przyczyny kryzysów i jak często 
przez takie sytuacje przechodzą. Wspólnym mianownikiem 
wszystkich pytań było ustalenie, jaka jest świadomość i goto-
wość działających w naszym kraju firm w zakresie stawiania 
czoła sytuacjom kryzysowym.

Cel i metodyka badania
Celem badania było sprawdzenie, jakie doświadczenia mają 
polskie przedsiębiorstwa z sytuacjami kryzysowymi oraz 
określenie stopnia przygotowania do nich. Analizie poddano 
zewnętrzne i wewnętrzne czynniki powstawania sytuacji kry-
zysowej w firmach. Badano również, czy przedsiębiorstwa 
posiadają antykryzysowy plan komunikacyjny i zintegrowany 
plan wewnętrznych procedur działania na wypadek wystą-

pienia kryzysu. Dokonano analizy stopnia zrozumienia istoty 
zarządzania kryzysowego odzwierciedlającego się w posiadaniu 
sztabu antykryzysowego o ustalonym składzie oraz organizo-
waniu szkoleń z zakresu zarządzania komunikacją w kryzysie. 
Przedstawiona poniżej analiza opiera się na badaniach ankieto-
wych przeprowadzonych anonimowo w okresie od listopada 
2006 do stycznia 2007 roku wśród pracowników zajmujących 
kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach sektora prywat-
nego, jak i państwowego. Respondentami byli głównie mene-
dżerowie, członkowie zarządu, rzecznicy prasowi i specjaliści 
public relations.
Badania przeprowadzono metodą CATI z wykorzystaniem 
kwestionariusza wywiadu. Operatem badawczym był opraco-
wany przez „Rzeczpospolitą” ranking 500 największych pol-
skich przedsiębiorstw. Odpowiedzi na pytania w ankiecie udzie-
lili przedstawiciele 202 przedsiębiorstw. Stanowiły one próbę 
reprezentatywną z 10 różnych sektorów. Co trzecie przedsię-
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biorstwo należy do branży produkcyjnej (31 proc.) lub prowa-
dzi działalność usługową (29 proc.).
Pozostała grupa poddana badaniom nie udzieliła odpowiedzi na 
pytania zawarte w kwestionariuszu ankietowym, tłumacząc się 
m.in.: brakiem upoważnienia do udzielania tego rodzaju infor-
macji, brakiem osoby lub działu zajmującego się PR w firmie. 

Wyniki badania
Z corocznych badań amerykańskiego Institute for Crisis Mana-
gement na temat sytuacji kryzysowych występujących na rynku 
USA wynika, że około 80 proc. z nich wywołują czynniki znaj-
dujące się wewnątrz firm i instytucji. Są to przede wszystkim 
przyczyny wynikające ze sposobu, w jaki zarządza się firmą 
lub mające źródło w zachowaniach i działaniach pracowników. 
Polskie badanie dotyczące kryzysów naszych przedsiębiorstw 
pokazało inną rzeczywistość gospodarczo-medialną. Więk-
szość zbadanych firm wskazała na zewnętrzne źródła kryzysu. 
Najczęstsze z nich to nieprawidłowe, nieprawdziwe lub po pro-
stu niekorzystne informacje ukazujące się w mediach, ponadto 
niekorzystne decyzje władz i problemy wywołane przez part-
nerów biznesowych.

Przedsiębiorstwo a sytuacja kryzysowa
Co drugi respondent przyznał, że jego firma musiała radzić sobie 
z sytuacją kryzysową (59,7 proc.). Jednocześnie 36 proc. ankie-
towanych stwierdziło, że kryzys w ich przedsiębiorstwie nigdy 
nie wystąpił. Wystąpienie sytuacji kryzysowej zadeklarowało 
więc aż dwa razy więcej firm niż jego brak. Stosunkowo nie-
wielki procent ankietowanych (tylko 4 proc.) był nieświadomy 
wystąpienia sytuacji kryzysowych w swoim przedsiębiorstwie.
Analiza występowania kryzysów w poszczególnych sektorach 
wykazała, że najbardziej narażoną na kryzys branżą jest górni-
ctwo. Wszyscy respondenci z tej branży przyznali, że w prze-
szłości ich firmy walczyły z kryzysem. Na częstotliwość wystę-
powania sytuacji kryzysowych mogą się uskarżać także firmy 
z branż: pośrednictwa finansowego, handlu hurtowo-deta-
licznego, naprawy samochodów, transportowej, gospodarki 
magazynowej, łączności oraz energetycznej. Możliwość wystą-
pienia kryzysu w tychże branżach waha się w przedziale 60-
70 proc. Według badanych kryzysy nie wystąpiły prawie wcale 

bądź wcale w przedsiębiorstwach działających w sektorze usług 
komunalnych i społecznych, a także w obsłudze nieruchomości 
(wynajem i usługi z tym związane). W tych sektorach wskaź-
niki procentowe firm deklarujących występowanie sytuacji kry-
zysowej wyniosły 3 proc. dla usług oraz 0 proc. dla sektora 
nieruchomości.

Sytuacje kryzysowe przedsiębiorstw w 
2006 roku
Badaniu poddano również rodzaje sytuacji kryzysowych, które 
dotykały firm w roku ubiegłym. Zdecydowanie najczęściej 
wskazywaną przyczyną sytuacji kryzysowej (15,6 proc.) były 
oskarżenia publiczne. Równie częstym czynnikiem wywołu-
jącym kryzysy okazały się relacje z partnerami biznesowymi, 
katastrofy i awarie oraz wypadki. Następne w kolejności czyn-
niki kryzysogenne to problemy z produktem lub usługami oraz 
spory i konflikty wewnętrzne. Mniejszy wpływ na powstanie 
sytuacji kryzysowej miały błędy lub przestępstwa szeregowych 
pracowników oraz nieetyczne działania konkurencji. W obu 
tych przypadkach odsetek firm, w których wystąpiły powyższe 
czynniki wyniósł 7 proc. Błędy lub przestępstwa kadry kierow-
niczej oraz przestępcze działania podjęte wobec firm (w tym 
terroryzm) to najrzadsza przyczyna kryzysu. Odsetek firm, w 
których kryzys wywołały wymienione czynniki wyniósł odpo-
wiednio 2,3 proc. oraz 1,5 proc. 
Uzyskane dane prowadzą do jednoznacznego wniosku, że trzy 
główne źródła sytuacji kryzysowych w polskich przedsiębior-
stwach w 2006 roku pochodziły z zewnętrznego otoczenia 
firmy. Zdecydowanie mniejszy wpływ na kryzys w firmie miały 
czynniki wewnętrzne.

Czynniki wewnętrzne powstawania 
sytuacji kryzysowej
W badaniu przeanalizowano również najczęstsze przyczyny 
kryzysów, z jakimi spotkały się firmy w przeszłości (a więc i 
w latach poprzedzających 2006), z podziałem na czynniki 
wewnętrzne i zewnętrzne.
Według ankietowanych do najczęstszych przyczyn 
wewnętrznych powstania sytuacji kryzysowych należą kata-
strofy i awarie - odpowiadają one za sytuacje kryzysowe 

Tabela 1. Najczęstsze przyczyny kryzysów w polskich przedsiębiorstwach w 2006 roku

Najczęstrze przyczyny kryzysów proc.
Oskarżenia publiczne wobec firmy 15,6
Problemy z partnerami biznesowymi 14,8
Katastrofy, awarie, wypadki 14,0
Problemy z produktem/usługami 13,2
Spory i konflikty wewnętrzne 10,9
Błędy lub przestępstwa szeregowych pracowników 7,0
Nieetyczne lub agresywne działania konkurencji 7,0
Błędy lub przestępstwa kadry kierowniczej 2,3
Przestępcze działania podjęte wobec firmy (napady, szantaże, terroryzm) 1,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań marketingowych
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w co trzeciej badanej firmie. W dalszej kolejności plasują 
się wypadki przy pracy oraz błędy i przestępstwa szerego-
wych pracowników (odpowiednio 24,2 proc. i 21,8 proc.). 
Ankietowani często wskazywali na spory wewnętrzne jako 
częsty czynnik wywołujący kryzysy; doprowadziły one 
do sytuacji kryzysowej w jednej czwartej badanych firm. 
Natomiast w przypadku 16,4 proc. firm przyczyną sytuacji 
kryzysowej były problemy jakościowe produktów, wyprze-
dzając kłopoty finansowe (14 proc.), problemy wynikające 
ze złej komunikacji (14 proc.) oraz przestępstwa i naduży-
cia kadry kierowniczej. Te ostatnie były przyczyną sytu-
acji kryzysowej w 7,8 proc. badanych firm. Szczegółowo 
podział czynników wewnętrznych powodujących kryzysy 
przedstawia tabela 2.

Czynniki zewnętrzne powstawania 
sytuacji kryzysowej
Jako główną zewnętrzną przyczynę powstawania sytuacji 
kryzysowych respondenci wskazali informacje ukazujące 
się w mediach. Były one źródłem kryzysu w odniesieniu 
do 42,1 proc. badanych firm. W drugiej kolejności ankie-
towani wskazywali niekorzystne decyzje władz (29,6 proc.) 
oraz problemy spowodowane przez partnerów biznesowych 
(28,1 proc.). Ważnym czynnikiem wpływającym na pojawie-
nie się kryzysu były publiczne zarzuty stawiane wobec firmy 
(np. o łamanie zasad prawa, etyki, standardów biznesowych). 
Przyczynę tę dostrzegał co czwarty badany. Liczną katego-
rię czynników kryzysogennych stanowiły katastrofy i awarie 
z przyczyn zewnętrznych (23,4 proc.), nieetyczne lub agre-
sywne działania konkurencji (17,9 proc.), a także konflikty 
z instytucjami pozarządowymi lub innymi grupami interesu 
(np. komitety protestu – 15,6 proc.). Szczegółowo podział 
czynników zewnętrznych powodujących kryzysy przedsta-
wia tabela 3.
Warto zauważyć, że 68,6 proc. firm wskazało jako przy-
czyny sytuacji kryzysowych te bezpośrednio związane z 
informacjami przekazywanymi przez media. Zaliczają się do 
nich nieprawidłowe publikacje w mediach (jak wyżej – 42,1 
proc.) oraz zarzuty stawiane wobec firm publicznie (26,5 
proc.). Do mniej istotnych przyczyn sytuacji kryzysowych 

polscy przedsiębiorcy zaliczyli niewłaściwe korzystanie z 
produktów (9,3 proc. firm). Natomiast marginalne znacze-
nie dla kondycji polskich firm ma przestępczość, np. ter-
roryzm. Tylko 3,1 proc. firm wskazało go jako przyczynę 
sytuacji kryzysowej.

Plan komunikacyjny i operacyjny – 
razem czy osobno?
Można uznać, że znacząca większość (66 proc.) firm jest 
względnie dobrze przygotowana na wypadek wystąpienia kry-
zysu, bowiem posiadają one obydwa istotne plany kryzysowe: 
komunikacyjny i operacyjny*. Zaledwie co dwudziesta firma 
(5 proc.) dysponująca planem komunikacyjnym nie ma planu 
operacyjnego. Natomiast wśród firm posiadających plan ope-
racyjny ogromna większość, bo aż 82 proc. twierdzi, że ma 
również plan komunikacyjny. Można zatem wysnuć przypusz-
czenie, że łatwiej jest firmom przygotować plan działania w 
sytuacji kryzysowej, niż ustalić sposób komunikowania o tym 
otoczeniu. Wydaje się to być poważnym grzechem piarowym 
i jednocześnie wyraźnym sygnałem dla profesjonalnych agencji 
PR, że zapotrzebowanie na ich usługi będzie wzrastać. 

Wiedza o planach zarządzania sytuacją 
kryzysową
Zaskakujące jest, że przy wysokim poziomie (73 proc.) 
deklarowania posiadania planu komunikacyjnego w firmach 
prawie połowa z nich (44 proc.) nie przekazała wszyst-
kim swoim pracownikom planów zarządzania komunikacją 
kryzysową. Równie zastanawiający jest odsetek menedże-
rów żyjących w tzw. błogiej nieświadomości. Okazuje się 
bowiem, że aż co dziesiąte przedsiębiorstwo (10 proc.) 
przyznało, że nie wie, czy jego pracownicy są poinformo-
wani odnośnie do stosowania planu komunikacyjnego.
Najchętniej i najszerzej informują o procedurach opera-
cyjnych swoich pracowników firmy z sektorów: transpor-
towego, finansowego oraz energetycznego (ponad połowa 
z nich (54 proc.) zapoznała swoich podwładnych z planem 
działań kryzysowych). Podobnie postąpiła zaledwie jedna 
trzecia firm budowlanych i handlowych. Natomiast żadna 
z firm z sektorów: rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo oraz 

Tabela 2. Podział czynników wewnętrznych powodujących kryzysy

Czynniki wewnętrzne powodujące kryzys proc.
Katastrofy i awarie z przyczyn wewnętrznych 30,0
Wypadki przy pracy 24,2
Błędy lub przestępstwa szeregowych pracowników 21,8
Spory pracownicze 20,3
Problem z jakością produktu/usług 16,4
Kłopoty finansowe 14,0
Problemy wynikające ze złej komunikacji 14,0
Przestępstwa lub nadużycia kadry kierowniczej 7,8
Brak zarządzania, nieudolność kierownictwa lub zaniechanie reagowania na rosnący problem 7,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań marketingowych
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działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna 
nie podała do wiadomości pracowników opracowanego 
już planu zarządzania komunikacją w sytuacji kryzysowej. 
Zapewne ma to związek z subiektywnie postrzeganym 
przez zarządy i rady nadzorcze poziomem prawdopodo-
bieństwa wystąpienia kryzysu w firmie z danej branży. 

Sztab antykryzysowy w 
przedsiębiorstwach
Spośród 63 firm deklarujących posiadanie sztabu antykry-
zysowego o ustalonym składzie zdecydowanie największą 

grupę, ponad połowę z badanych firm, stanowią spółki z 
sektora przetwórstwa przemysłowego. Z kolei wszystkie 
firmy z sektora górniczego i obsługi nieruchomości, które 
wzięły udział w badaniach zadeklarowały posiadanie sztabu 
antykryzysowego. Co trzecia firma w Polsce (28 proc.) nie 
posiada sztabu antykryzysowego o ustalonym składzie, a 
prawie co dziesiąty przedsiębiorca (9 proc.) nie wie, czy 
jego firma posiada taki sztab. Do jego braku przyznała się 
każda z badanych firm zajmujących się rolnictwem, łowie-
ctwem i leśnictwem.

naukanauka

Tabela 3. Podział czynników zewnętrznych powodujących kryzysy

Czynniki zewnętrzne powodujące kryzys proc.
Nieprawdziwe informacje podane w mediach 42,1
Niekorzystne decyzje władz (administracyjnych, regulacyjnych, kontrolnych) 29,6
Problemy wywołane przez partnerów biznesowych, dostawców, zleceniobiorców, dealerów 28,1
Publiczne zarzuty wobec firmy (np. o łamanie zasad prawa, etyki, standardów biznesowych) 26,5
Katastrofy i awarie z przyczyn zewnętrznych 23,4
Nieetyczne lub agresywne działania konkurencji 17,9
Konflikt z instytucjami pozarządowymi lub innymi grupami interesu (np. komitety protestu) 15,6
Niewłaściwe korzystanie z produktów/usług przez klientów/konsumentów 9,3
Przestępczość (np. napady, szantaże, terroryzm) 3,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań marketingowych
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Szkolenia z komunikacji kryzysowej
Jedna trzecia badanych przedsiębiorstw (36 proc.) nie 
prowadzi żadnych szkoleń z zakresu komunikacji kryzy-
sowej, a co dziesiąty pracownik (9,9 proc.) deklaruje, że 
nic nie wie na temat podobnych szkoleń organizowanych 
w jego przedsiębiorstwie. Zaledwie nieco ponad połowa 
(54 proc.) firm organizuje szkolenia z zakresu komunikacji 
kryzysowej dla członków zarządu, sztabu kryzysowego i 
rzeczników prasowych. Najczęściej szkolenia z zakresu 
komunikacji kryzysowej prowadzone są przez spółki z 
sektora przetwórstwa przemysłowego - stanowią one 
ponad połowę firm deklarujących organizowanie takich 
szkoleń.
Trzy czwarte firm reprezentujących sektory wytwarzania 
i zaopatrywania w energię elektryczną (75 proc.), gór-
nictwa (75 proc.) oraz transportowy, gospodarki maga-
zynowej i łączności (72 proc.) deklaruje organizowanie 
szkoleń z zakresu komunikacji kryzysowej dla członków 
zarządu, sztabu kryzysowego i rzeczników prasowych. 
Natomiast żadna z badanych firm z sektora obsługi nie-
ruchomości nie prowadzi szkoleń dotyczących komuni-
kacji kryzysowej.

Podsumowanie
Raport zawiera obraz polskiego przedsiębiorstwa, które 
z jednej strony chce unikać kryzysów, z drugiej jednak 
lekceważy działania, które istotnie mogłyby pomóc w 

niwelowaniu ewentualnych skutków albo w całkowitej 
eliminacji zagrożeń. Badania pokazały wyraźną koniecz-
ność podjęcia działań edukacyjnych w polskich przed-
siębiorstwach. Okazuje się, że nawet w największych 
polskich firmach istnieją poważne niedociągnięcia, które 
mogą prowokować nie tylko kolejne kryzysy, ale i ich 
poważne następstwa. Szkolenia, przygotowanie planów 
komunikacyjnych oraz operacyjnych powinno stać się 
priorytetem w działaniach prewencyjnych w zakresie 
crisis management podejmowanych przez przedsiębior-
ców w Polsce.
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