
Jak przygotować się na 

przyszłe nieprzewidziane, 

ale nieuniknione zakłócenia?

expect the unexpected



Dawno, dawno temu …

… pod koniec roku 2019 …



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Ukraine_vs_Poland_GDP_per

_capita_ppp_1990-2017.png

Choć pesymiści mówili o zbliżającym 
się spowolnieniu – wskaźniki rosły…

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Ukraine_vs_Poland_GDP_per_capita_ppp_1990-2017.png


https://pie.net.pl/15-lat-w-ue-polska-otrzymala-lacznie-164-mld-eur-wsparcia/

… i rosły …

https://pie.net.pl/15-lat-w-ue-polska-otrzymala-lacznie-164-mld-eur-wsparcia/


https://seekingalpha.com/article/4233384-key-economic-indicators-are-mostly-positive

… i rosły …

https://seekingalpha.com/article/4233384-key-economic-indicators-are-mostly-positive


A potem zdarzyło się to;

https://static.toiimg.com/photo/73579687.cms

https://static.toiimg.com/photo/73579687.cms


a może to:

https://cdn.labmanager.com/assets/articleNo/4132/aImg/8916/article-thumbnail-

the-best-accident-response-plan-for-your-lab-s.jpg

https://cdn.labmanager.com/assets/articleNo/4132/aImg/8916/article-thumbnail-the-best-accident-response-plan-for-your-lab-s.jpg


albo to:

https://i2.wp.com/wattsupwiththat.com/wp-content/uploads/2015/06/12_monkeys_intertitle.png?fit=600%2C337&ssl=1

https://i2.wp.com/wattsupwiththat.com/wp-content/uploads/2015/06/12_monkeys_intertitle.png?fit=600%2C337&ssl=1


https://images-cdn.9gag.com/photo/a73Lwwz_700b.jpg

Niezależnie od przyczyn; 

https://images-cdn.9gag.com/photo/a73Lwwz_700b.jpg


https://www.mpolska24.pl/post/15045/trzeba-bylo-sie-ubezpieczyc

„Ale co mogliśmy zrobić” ???

https://www.mpolska24.pl/post/15045/trzeba-bylo-sie-ubezpieczyc


https://demotywatory.pl/86559/Zalany-dom-Zerwany-dach

„Trzeba się było ubezpieczyć” !!!

https://demotywatory.pl/86559/Zalany-dom-Zerwany-dach


Konsekwencje:
 Na koniec marca 2020 ubyło ponad 119 tys. miejsc pracy, z tego ¼ w związku 

z COVID*

 11%* - 17%** wyniósł udział osób wykonujących pracę zdalną* (wg puls HR –

11%, wg GFK – nawet 17% na koniec marca)

 2,5% pracowników z sektora prywatnego i 1,9% z sektora publicznego 

skorzystało z zasiłków opiekuńczych na opiekę nad dzieckiem*

 Wg badanie zleconego przez BCC na koniec czerwca 2020:

 47% firm skorzystało z rządowej tarczy

 44% firm wskazało, że przetrwa kryzys (bez względu na czas trwania)

 25% firm zadeklarowało, że utrzyma się na rynku pół roku

 18% deklarowało, że utrzyma się jeszcze 1-2 miesiące

 Ponad połowa Polaków spodziewa się zamknięcia małych sklepów i firm w 

wyniki kryzysu epidemicznego***

* - https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/ogromny-wplyw-covid-19-na-rynek-pracy-gus-podal-najnowsze-dane,74387.html

** - https://antyweb.pl/tylko-17-pracownikow-w-polsce-pracuje-zdalnie/

*** - https://www.pb.pl/gfk-53-proc-polakow-spodziewa-sie-zamkniecia-malych-sklepow-i-firm-993342

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/ogromny-wplyw-covid-19-na-rynek-pracy-gus-podal-najnowsze-dane,74387.html
https://antyweb.pl/tylko-17-pracownikow-w-polsce-pracuje-zdalnie/
https://www.pb.pl/gfk-53-proc-polakow-spodziewa-sie-zamkniecia-malych-sklepow-i-firm-993342


Czy można zabezpieczyć się przed 

zdarzeniami, które trudno przewidzieć ?

 Czy możemy takie zdarzenia przewidzieć?

 NIE, nie możemy!

 Czy możemy przeciwdziałać ich skutkom?

 TAK, w wielu obszarach możemy!



Katalog zdarzeń nieprzewidywalnych z 

ostatnich dekad:

 Upadek żelaznej kurtyny i ZSRR

 11/9

 Brexit

 Wojna celna USA/Chiny

 COVID

Wszystkie te zdarzenia trudno było przewidzieć, a jednak 

wydarzyły się i odcisnęły swe piętno na gospodarce.



Czynniki zwiększające „antykruchość” 

organizacji

 Elastyczność

 Cyfrowość

 Mobilność

 Kooperatywność

 Rezerwy finansowe

 Decyzyjność



Elastyczność

 Elastyczność organizacji może przybierać różne formy:

 Gotowość do wykonywania efektywnie różnej od 

standardu ilości operacji (zarówno na +, jak i na -)

 Gotowość wykonywania innych od standardu typów 

operacji (przebranżowienie się)

 Gotowość nawiązywania nowych relacji biznesowych 

zarówno po stronie odbiorców, jak i dostawców:

Nowi, inni klienci (także dotychczasowi konkurenci)

Nowi dostawcy (IT, infrastruktura, usługi, przewoźnicy)



Elastyczność

 Dynamika operacji logistycznych w trudnych branżach w 

okresie COVID (dane z TradeWatch, Allegro):
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 Dynamika operacji logistycznych w trudnych branżach w 

okresie COVID (dane z TradeWatch, Allegro):

Elastyczność
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Elastyczność

 Dynamika operacji logistycznych w trudnych branżach w 

okresie COVID (dane z TradeWatch, Allegro):



Elastyczność

 Przebranżowienie:

 Obsługa logistyczna sklepów w galeriach handlowych / obsługa wysyłek 

e-commerce dla tych sklepów

 Produkcja płynu do spryskiwaczy / produkcja płynu do dezynfekcji

 Szycie koszul / szycie maseczek i kombinezonów

 Nowe relacje:

 Nowi, często internetowi odbiorcy towarów i usług

 Nowi dostawcy towarów i usług (kontynentalne zamienniki dla 

chińskich komponentów, inne kanały transportowe itp.)



Cyfrowość

 Na poziomie makro:

 Obsługa kontrahentów w kanale cyfrowym (portale B2B i B2C)

 Automatyzacja procesów (obiegi procesowe, obiegi dokumentów, EDI)

 Modyfikacja kanałów komunikacji (chat, boty, pełna konwergencja)

 Na poziomie mikro:

 Narzędzia do pracy zdalnej

 Narzędzia do pracy w grupach

 Cyfrowe obiegi dokumentów wewnętrznych



Cyfrowość

 Koszty makro:

 Do oszacowania indywidualnie, zależne od formy i skali działalności

 Koszty mikro:

 Laptop

 Office 365, G-Suite

 DMS, Connecto, Baseline, EBI24



Cyfrowość

 Koszty mikro dla 50 osobowej organizacji

 Połowa zatrudnionych potrzebuje laptopów

 Wszyscy dostają nowego office w pakiecie z danymi w chmurze, 

SharedPoint i Teams

 W firmie wdrażamy elektroniczny obieg dokumentów (faktury wnioski 

urlopowe, zaliczki itp.

 Wszyscy mają dedykowany mobilny dostęp do Internetu

QT PR VAL

25 osób - wymiana laptopów,

leasing 25 125,00 3 125,00    

50 osób - office 365 50 46 2 300,00    

Workflow 1 1200 1 200,00    

Internet mobilny 50 40 2 000,00    

8 625,00    



Cyfrowość

 Desktop – dziwna tradycja



Mobilność – pochodna cyfrowości

 Realna możliwość wykonywania prac biurowych w 

każdym miejscu

 Realna możliwość weryfikacji efektywności pracy 

wykonywanej zdalnie

 Skutki uboczne cyfrowości i mobilności:

 Możliwa optymalizacja powierzchni biurowej

 Tworzenie środowiska „paperless”

 Niższy impakt środowiskowy (dojazdy do biura)



Współpraca

 Kooperatywność rozumiana jako gotowość do 

partnerskiej współpracy – zarówno z obecnymi 

partnerami, jak i z niedawnymi konkurentami:

 Dopasowanie terminów i form płatności do możliwości partnera

 Gotowość do negocjacji cen

 Współdzielenie zasobów

 Wspólne działania zakupowe

 Delegowanie nadmiarowych zleceń

 Integracje systemowe



Finanse

 W czasach kryzysu gotówka rządzi

 Rezerwy finansowe to faktycznie dysponowalna

gotówka (nie zapisy księgowe)

 Rezerwy finansowe pozwalają na błyskawiczne działania 

wydatkowe

 Rezerwy finansowe pozwalają utrzymać płynność w 

chwili, kiedy banki tną linie kredytowe



Finanse

 Oszczędzanie i tworzenie rezerw – czy nie za późno?

 Badanie Euler Hermes i Allianz wskazuje, że na koniec 2 kwartału 2020 

oszczędności w unijnych firmach z sektora pozafinansowego wzrosną 

prawie dwukrotnie

 Podobną prawidłowość zaobserwowano podczas kryzysu 2008/2009

 Jak to możliwe?

 To skumulowany efekt subsydiów (różne w różnych państwach), 

zdecydowanego cięcia kosztów bieżących i inwestycyjnych oraz spadku 

cen niektórych surowców (paliwa)

 A co, jeżeli polityka fiskalna nie pomaga w oszczędzaniu?

 Inwestuj w technologię obniżającą przyszłe koszty (fotowoltaika i 

termomodernizacja, modernizacja floty, modernizacja systemów IT)



Decyzyjność

 Skuteczne reagowanie na niespodziewane okoliczności to 
nie tylko stosowanie się do trendów elastyczności, 
współpracy i cyfryzacji

 To głównie, a może przede wszystkim:

Gotowość, 

odwaga 

i zdolność 

do podejmowania błyskawicznych 
i trudnych decyzji.



Krzysztof Wieczorek

Niezależny konsultant procesów e-commerce

Business Project Manager w Astra S.A.
kwieczor73@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/krzysztof-wieczorek-adv/
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