Jutrologia,
czyli jak
koronawirus
wstrząsnął
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Analiza nawyków i zachowań,
które pojawiły się w trakcie
pandemii i zostaną z nami na dłużej.
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Managing Partner w 24/7Communication
COVID-19 to kryzys, jakiego nie doświadczyliśmy
w ciągu ostatnich 50 lat. Dotyczy praktycznie
wszystkich aspektów naszego życia i wpłynie na
stałe na naszą pracę, życie, edukację, transport
i przemieszczanie się, opiekę zdrowotną, czas
wolny, kulturę i handel. Wiedza o zmianach, jakie
spowodował w życiu osobistym ludzi i ich
wpływie na nasze życie w nadchodzącym roku
jest kluczowa. Zrozumienie emocji, opinii
i punktów widzenia pomoże lepiej zaspokoić
potrzeby konsumentów w 2021 roku.

Nicolas Curtelin
General Manager w OpinionWay Polska
Kryzys zdrowotny i ekonomiczny mocno
wpływają na zbiorową wyobraźnię oraz
zachowania konsumentów, obywateli
i pracowników, a także grona decydentów.
Niektóre zachowania są częścią tendencji
istniejących już przed kryzysem, które uległy
przyspieszeniu, inne spowolniły lub zostały
całkowicie wyhamowane przez obecną sytuację.
To badanie oferuje usystematyzowany przegląd
zachowań i spostrzeżeń Polaków w dobie kryzysu
oraz rzuca światło na nadchodzącą dynamikę.

Copyright © 2020 24/7Communication & OpinionWay Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

01

Dirk Aarts
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10 RZECZY, KTÓRE
POJAWIŁY SIĘ, są WAŻNE, ZOSTANĄ.
Pandemia sprawiła, że wiele czynności dnia
codziennego musieliśmy robić w inny sposób.
Niektóre modyfikowaliśmy, inne przystopowaliśmy,
ale przede wszystkim pojawiło się wiele takich,
które znacznie przyspieszyły. W badaniu skupiliśmy
się na tych, które zostaną z nami na dłużej.

Odsetek osób, które deklarują wykonywanie
danej czynności w przyszłości.

Korzystanie z usług bankowych online

Spędzanie czasu z dziećmi
(np. odrabianie zadań domowych, zabawa)*
Gotowanie w domu zamiast chodzenia
do restauracji lub zamawiania posiłków
Regularne dzwonienie,
kontakt z rodziną

Zakupy przez Internet
produktów niespożywczych

59%

50%

50%

47%

Korzystanie z mediów społecznościowych
(np. Facebook, Twitter, Instagram)

39%

Oszczędzanie pieniędzy
na ciężkie czasy
Zachowywanie dystansu
podczas rozmowy z ludźmi

37%

36%

34%

Odwiedzanie tylko miejsc
zapewniających środki
bezpieczeństwa

31%

Zakładanie maseczki przy
wychodzeniu z domu

30%
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10 kluczowych
zachowań, których
znaczenie wzrosło
w ciągu ostatnich
3 miesięcy, i które
zostaną z nami na dłużej.

Zidentyfikowaliśmy zachowania i czynności, które w trakcie pandemii jeszcze
intensywniej zaczęliśmy wykonywać,
ale, co ważniejsze – deklarujemy kontynuowanie ich nawet po tym, jak wrócimy do normalnego życia.
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WPROWADZENIE

Poziom lęku przed wirusem pozostaje wysoki, a 3 na 10
ankietowanych twierdzi, że są bardzo przestraszeni.

Czemu będzie
inaczej niż było?

Nie, nie ma
wpływu

92%

8% 5%

badanych mówi,
że Covid-19
Tak, ale ani
wpłynął na
pozytywny, ani 30%
negatywny
ich życie
wpływ
…przede wszystkim
negatywnie

Koronawirus zmienił wiele
obszarów naszego funkcjonowania.

70%

Pozostały bez zmian

50%

46%

Dosyć się
niepokoję

Bardzo się
niepokoję

30%

41%

29%

25%

Spadły
47%

40%

Różnica

30%

Średnio

6,7/10

20%

Tak, ma
negatywny
wpływ

Kryzys przyniósł nie tylko strach, ale też bardzo mocno wpłynął
na życie społeczeństwa. Tak twierdzi 92% badanych. Co więcej –
większość z nich ocenia wpływ wskazując na negatywną tendencję.

60%

Nie boję się

57%

20%

Wzrosły - Spadły

Wzrosły

-40

19%
17%

15%

14%

6,3/10

12%

12%

W porównaniu
z Francją
(16/06):

10%

7%

0%

Spadły dla 63% z tych, którzy deklarowali
negatywny wpływ Covid-19 na ich życie

10%

8%
6%
5%

4%
3%
3%

2%

0%
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Prawie połowa pytanych (46%) deklaruje, że kryzys nie miał
wpływu na ich dochody. Prawie taki sam odsetek (47%)
zadeklarował spadek dochodu z powodu kryzysu.
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Przede wszystkim były to zmiany związane z postrzeganiem naszego
codziennego życia, ale zmieniły się też nasze priorytety. Częściej myśleliśmy o przyszłości i zastanawialiśmy się, co ona przyniesie. Miało to przełożenie na wiele mniejszych elementów, które opisaliśmy w raporcie.
Zdiagnozowaliśmy kilka kluczowych wskaźników, które sprawiły, że wyjdziemy z okresu pandemii jako inni, zmienieni ludzie i konsumenci.

Tak, ma
pozytywny
wpływ
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Inne

68%
60%

53%
50%

Szybko powrócić do
swoich zwyczajów, żyć
jak wcześniej, na ile to
tylko będzie możliwe

40%

43%

30%

20%

20%

15%
12%
10%

Wracać do
swoich zwyczajów
krok po kroku

49%

8%

Zmienić swoje
zwyczaje

0%

Zupełnieinne niż
było wcześniej

Trochę inne niż
było wcześniej

Dokładnie tak
samo, jak było
wczśniej

Nie wiem, trudno
powiedzieć

Jeśli chodzi o plany
na przyszłość, to co
drugi ankietowany
deklaruje powrót
do zwyczajów
krok po kroku.

Analiza rozmów w sieci potwierdziła wnioski z ankiety CAWI - ludzie spodziewają się, że świat będzie zupełnie inny po pandemii, a większość
osób widzi przyszłość w czarnych barwach. W wypowiedziach internautów widać dużą niepewność i obawy o przyszłość. Nieliczni próbowali

Natomiast jeden na dziesięciu już teraz wie,
że będzie musiał zmienić radykalnie swoje życie.
Patrząc na wyniki przedstawione w kolejnych częściach raportu, można odnieść wrażenie, że chęć

spojrzeć na sytuację bardziej optymistycznie. Zwracano też uwagę na to,
że nie mamy wyjścia – musimy tę sytuację zaakceptować i nauczyć się
z nią żyć – być może w zupełnie inny sposób niż dotychczas.

powrotu do starych nawyków jest myśleniem
życzeniowym respondentów i wyrazem tęsknoty
za starymi, dobrymi czasami.

Copyright © 2020 24/7Communication & OpinionWay Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zdecydowana większość
respondentów twierdzi,
że ich życie będzie inne niż
przed pandemią. Co więcej,
1 na 6 uważa, że zmieni się
ono w zdecydowany sposób.
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DYSKUSJE W INTERNECIE

Stare, „dobre” nawyki,
które raczej się
nie zmienią

4%

3% 3%
inne

6%
krytyka rządu
/niechęć do PiS

7%

41%

wybory
Unia Europejska
teorie spiskowe
/nieufność
krytyka opozycji

36%

26%

gospodarka

36%

W
wypowiedzi
związanych z polityką
mieliśmy do czynienia
z krytyką rządu,
Jarosława
Kaczyńskiego i PiS.

82%

Analiza wypowiedzi internautów pokazała wyraźnie, że
COVID-19 był dobrym powodem do inicjowania dyskusji
politycznych. To polityka była najczęściej pojawiającym się
tematem w kontekście przyszłości „po koronawirusie”.

W
wypowiedzi polityka
była głównym lub
jednym z głównych
tematów.

Autorami
wypowiedzi
politycznych
byli mężczyźni.

Główną kwestią była krytyka rządu (zarówno związana
z działaniami podczas pandemii, jak i dotycząca całokształtu). Pojawiał się również temat wyborów – po ogłoszeniu

Rozmowy dotyczące tematów politycznych nie zawsze były kulturalne –

pierwszej daty większość wypowiedzi była sarkastyczna
w rodzaju „podobno 10 maja będzie już po pandemii,
a od 11 maja pandemia wróci”.

docinki, wrogość i pogarda, a czasem nawet pogróżki były ich nieodłącznym elementem – nie wydaje się, żeby pandemia złagodziła obyczaje i sposób prowadzenia dyskusji w Polsce.
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To, co nawet podczas pandemii
pozostaje niezmienne,
to zamiłowanie Polaków
do rozmów o polityce.
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CO ANALIZOWALIŚMY?

Co się zatrzyma, co wzrosło, co stanęło,
a co jest chwilowym trendem?

Praca
i edukacja

Rozrywka

Środowisko

Zwyczaje
konsumenckie
i finanse

Relacje

Zdrowie
i bezpieczeństwo
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Celem badania było zidentyfikowanie zachowań, które
wzmocniły się w okresie pandemii, ale przede wszystkim tych,
które zostaną z nami na dłużej. Skupiliśmy się na analizie
39 aktywności dzieląc je na 6 kluczowych obszarów:

7

Analizując zachowania i nawyki konsumentów wyróżniliśmy
4 kategorie, w zależności od ich “przyspieszenia” w kryzysie
COVID-19 oraz perspektywy ich kontynuowania w przyszłości:

Nagły wzrost

nie wzrosło podczas kryzysu, ale wzrośnie w przyszłości

wzrosło podczas kryzysu i wzrośnie w przyszłości

Kwestie środowiskowe, w tym ograniczenie wytwarzania odpadów
oraz sortowanie ich zmniejszyło swoje znaczenie, jednak
zdecydowanie konsumenci zadeklarowali wzrost zainteresowania
tym tematem w przyszłości. Podobną dynamikę ma sport
(w tym dbanie o siebie) oraz jakościowe spędzenie czasu
ze współmałżonkiem lub partnerem.

Korzystanie z bankowości online, chęć spędzania czasu z dziećmi,
gotowanie w domu, dystans społeczny i noszenie masek,
oszczędzanie, zwiększenie intensywności zakupów online oraz
korzystania z mediów społecznościowych, odwiedzanie tylko miejsc
zapewniających środki bezpieczeństwa – to są te zachowania,
które wzrosły w trakcie pandemii i zostaną z nami na dłużej.

Brak wzrostu

Chwilowy wzrost

nie wzrosło podczas kryzysu i nie wzrośnie po jego skończeniu

wzrosło podczas kryzysu, ale nie będzie wzrastać po nim

Okres kryzysu zatrzymał wiele naszych nawyków, do których też
respondenci niechętnie wrócą w przyszłości – transport publiczny,
podróże zagraniczne czy randki online. Zdecydowanie też mniej
skłonni będziemy do udostępnienia prywatnych danych w służbie

Liczymy, że w przyszłości nie będziemy się więcej zastanawiać jak
bardzo zatłoczone jest miejsce, do którego idziemy. Równie
interesującym zjawiskiem jest chęć powrotu do poprzednich metod
pracy i nauki – w biurze i szkole, nie w domu. Chcemy budować

własnego bezpieczeństwa.

relacje osobiście, nie za pomocą komunikatorów i narzędzi video.
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Lekkie zatrzymanie
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Zdrowie
i bezpieczeństwo

CO ZMIENIŁ COVID?

Zdrowie i bezpieczeństwo
Co w obszarze zdrowia i jego ochrony, jest najpowszechniejsze
w nowej normalności? Na pewno 2 rodzaje zachowań – wręcz już
ikoniczne – czyli zachowywanie dystansu podczas rozmowy z ludźmi
oraz noszenie maseczek w trakcie wychodzenia z domu. Polacy
powszechnie przyswoili te zachowania i, co więcej, niektórzy
zamierzają je praktykować po końcu epidemii.
W przyszłości, również podczas wybierania miejsc robienia zakupów,
ważne będą dla wielu osób środki bezpieczeństwa zapewniane przez
placówki handlowe oraz zwrot w stronę przygotowywania posiłków
w domach (zamiast wychodzenia czy zamawiania jedzenia z restauracji).

% Częściej niż
przed kryzysem

67%

Zachowywanie dystansu podczas rozmowy z ludźmi

Jest to zresztą obszar, który Polacy najczęściej wskazują
jako ten, na który najsilniej wpłynie COVID-19. Wskazuje
go 36% badanych. Warto zrozumieć jakie to zmiany
i na ile jest prawdopodobne,
że zostaną z nami na dłużej.
Wszyscy bowiem
badanych częściej
uświadomiliśmy sobie nagle,
niż przed epidemią
że to, co wydawało się
zachowuje dystans
nam dane raz na zawsze,
podczas rozmowy
jest, w gruncie rzeczy,
z ludźmi.
bardzo kruche.

67%

65%

Zakładanie maseczki przy wychodzeniu z domu
Branie pod uwagę przed podjęciem decyzji
o wyjściu jak zatłoczony może być cel wizyty

44%

Odwiedzanie tylko miejsc zapewniających środki
bezpieczeństwa (np. dostępność żelu antybakteryjnego, znaczniki dystansu na podłodze)

43%

Gotowanie w domu zamiast wychodzenia
do restauracji lub zamawiania posiłków
Korzystanie z usług zdrowotnych online
(np. konsultacje online, platforma "Znanylekarz")
Uprawianie sportu i poświęcanie czasu na dbanie o siebie

38%
30%
18%

% robi

Czy będzie to
Robił po kryzysie?
% Tak, na pewno

34%

94%
90%
91%
90%

30%
24%

11%

46%

Dzielenie się osobistymi i poufnymi danymi
(zdrowie, podróże, konsumpcja...) aby usprawnić
organizację działania społeczeństwa

10%

67%

31%
26%
34%

50%
18%

44%
21%

35%

89%

Zmiana diety (np. przejście na wegeterianizm, poszczenie)

36%

31%

95%
62%

% Bardzo ważna
dla ciebie

14%
10%

37%
16%
10%
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Kryzys COVID-19 to, po pierwsze,
kryzys dotykający sfery zdrowia
i bezpieczeństwa. Zrozumiałe
więc, że cały wachlarz zachowań
podejmowanych w celu ochrony
zdrowia jest tym obszarem życia
Polaków, który wyraźnie zmienił
się od początku epidemii.
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W

24%

Wszystkim działaniom mającym na celu
zapobieżenie infekcji i rozprzestrzenianiu

wypowiedzi zdrowie
i bezpieczeństwo były
głownym albo jednym
z głównych tematów.

się wirusa towarzyszy – doskonale słyszalna w Internecie – dyskusja o tym, jak rząd
radzi sobie z epidemią. Internauci często
wskazują brak logiki w niektórych przepisach (szczególnie tych związanych z kwarantanną), a niektórzy nawet budują własne strategie walki z wirusem. Były osoby wskazujące na bezsensowność
kar pieniężnych od Sanepidu, bo „po pandemii będzie kryzys i nikt nie
zapłaci”. Były też głosy bardzo radykalne, które uważały, że osoby
łamiące zasady kwarantanny, powinny po pandemii trafić do więzienia
za narażanie zdrowia i życia innych.

Czas izolacji i wzmożone kontakty
w świecie cyfrowym w wielu z nas zbubadanych przyznaje, że od
dowały przekonanie, że Polacy robią
początku pandemii ćwiczy
dla swojego zdrowia znacznie więcej niż
częściej niż wcześniej.
unikanie zakażenia, bo spędzają czas
ćwicząc i zaczęli dbać o formę. Jednak
popularność zajęć jogi, czy zumby online okazuje się iluzoryczna. Kryzys,
na razie, nie zmienił naszego podejścia do dbania ani o formę, ani o zdrowie, a wrażenie, że wszyscy ćwiczą w domu to efekt bańki medialnej,
w której każdy z nas żyje. W rzeczywistości w tym obszarze niewiele się

18%

zmieniło - tylko 18% badanych ćwiczy więcej niż przed kryzysem. Co trzeci z nich twierdzi, że będzie to robił także po końcu epidemii. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że jest z tym podobnie, jak z postanowieniami

zjawisk są wszelkiego rodzaju żarty z wagi i tego, jak okres epidemii
i ograniczeń się na niej odbĳe. Ten wątek nie tylko rzuca nowe światło na
pełne optymizmu deklaracje, ale również pokazuje, że Polacy chętnie
i często przez żarty oswajają kryzysowe sytuacje.
Kolejna ważna obserwacja konsumencka
dotyczy korzystania z regularnej pomocy
lekarskiej, tj. przypadków chorób i doleglibadanych deklaruje
wości niezwiązanych z koronawirusem. Panchęć korzystania
demia z pewnością utrudniła dostęp do służz teleporad medycznych
by zdrowia, ale równolegle uruchomiła alterpo końcu pandemii.
natywę w postaci telekonsultacji. Widać jednak, że nie jest to rozwiązanie w pełni akceptowane przez pacjentów. Nieduża część ankietowanych korzysta z teleporad częściej niż przed epidemią, a bardzo niewielka – chce z nich korzystać po końcu epidemii.

18%

Widoczna jest też niebezpieczna tendencja do odkładania wizyt u lekarza na „po pandemii”. Analizując dyskusje w Internecie zauważamy, że
poza realnymi problemami w kontaktach ze służbą zdrowia, większość
internautów po prostu wyszła z założenia, że problemy związane z walką
z wirusem całkowicie sparaliżowały polską służbę zdrowia i nie ma sensu
nawet próbować znaleźć terminu wizyty u lekarza. W tym temacie
ponownie pojawiają się zdalne konsultacje i rekomendacje niektórych
użytkowników, aby nie odkładać wizyt u lekarza i zadbać o siebie już dziś
korzystając właśnie z „wizyty zdalnej”. Szczególnie, jeśli dotyczy to problemów związanych ze zdrowiem psychicznym.
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Ludzie wyrażali też zaniepokojenie rozluźnieniem obostrzeń i tym, jak ochoczo wszyscy zdjęli maski, mimo, że nie wyszliśmy jeszcze z pandemii. Złościli się, że ich starania są na nic, jeśli inni nie przestrzegają zaleceń. Kilku
komentujących miało nadzieję, że zwyczaj mycia rąk i dbania o higienę
zostanie z ludźmi na dłużej. Dyskutowano również o służbie zdrowia.

noworocznymi. Szczególnie, jeśli spojrzy się na dyskusje jakie Polacy
w tym temacie prowadzą w Internecie. Jednym z wyraźnie widocznych
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Które zwyczaje zostaną w branży farmaceutycznej?
„Epidemia koronawirusa dotknęła branżę farmaceutyczną na
trzech płaszczyznach. Pierwsza dotyczyła bieżącej
współpracy z lekarzami. Przedstawicieli medycznych już od
lat wspierają narzędzia cyfrowe, ale podstawą ciągle jest
osobisty kontakt z lekarzem. Teraz prezentacje online i kontakt
wideokonferencyjny zaczynają odgrywać większą rolę.
Drugą płaszczyzną są konferencje naukowe i dostęp
do najnowszej wiedzy medycznej. Tu także już kilka lat przed
epidemią było wyraźnie widać rosnący trend online. Powód
był prosty – łatwiej zasiąść na kilka godzin przed komputerem
niż tracić czas na dojazdy lub przeloty. Nie mówiąc już o tym,
że konferencje online praktycznie nie mają limitu widzów –
przez co wiedza staje się bardziej dostępna.

i wewnętrzna oraz nacisk na pracę zdalną. Okazało się,
że praca z domu nie musi obniżać efektywności całych
zespołów a narzędzia online i coraz łatwiejszy dostęp
do Internetu umożliwiają realizację projektów, w które może
być zaangażowanych wiele osób i organizacji na raz.”

Aneta Poznańska
Communications Head
Novartis Group w Polsce
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Trzecią płaszczyzną była komunikacja zewnętrzna
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Cytaty
Co internauci piszą na ten temat?

Zaczęłam praktykować jogę, ale coraz mocniej
zastanawiam się nad psychoterapią po epidemii. Boję
się przyszłości, wszystkiego. Proszę, powiedzcie czy taki
stan to po prostu gorsze samopoczucie czy
kwalifikuje się do zaburzeń lękowych? mp.pl

Mam nadzieję, że po pandemii zostanie choć częste mycie
rąk ale to chyba złudne marzenia. wykop.pl

Jednak życie mnie nie rozpieszcza... Od wczoraj
jestem na kwarantannie czekam za wynikami na
korona... Wizytę u lekarza miałam mieć 8.04 - teraz
nici z tego do tego brak badań, brak karty ciąży
i ogólnie rozwaliło mnie to na łopatki. Nic tylko
płakać. Po kwarantannie będę już w 14tyg. A będzie
to moja 3 wizyta; fajnie nie?
forum.parenting.pl

Ciemna masa będzie oburzona bo myśli że posiedzi
w domu 3 tygodnie a po wirusie nie będzie śladu.
Siedźmy w domach, traćmy wszytko tylko dlatego, że
nasz rząd doprowadził służbę zdrowia do takiego stanu,
że nie domaga z niczym. facebook.com
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Kurde po kwarantannie od razu +10 kg pewnie
wyskoczy! a tak serio to oni myślą, że motywują a tak
naprawdę bardziej załamują XD. to raczej oczywiste,
że skoro ludzie teraz mają szanse na odpoczynek to
właśnie to będą robić, a nie... twitter.com

Dlaczego nie robi się testów ludziom na lub po
kwarantannie, na początku robili i moja znajoma była
zarażona i jej córka przeszły to bezobjawowo, ale testy
były pozytywne i my musieliśmy odbyć kwarantannę,
teraz mój znajomy ma kwarantannę ale testu mu nie
zrobią. Nic z tego nie rozumiem. facebook.com
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Relacje

CO ZMIENIŁ COVID?

% Częściej niż
przed kryzysem

Spędzanie czasu z dziećmi (np. odrabianie
zadań domowych, zabawa)*

Relacje

35%

78%

Regularne dzwonienie, kontakt z rodziną

34%

97%

Korzystanie z mediów społecznościowych
(np. Facebook,Twitter, Instagram)

34%

89%

W czasie pandemii ilość czasu spędzanego
z dziećmi wzrosła u 53% respondentów, a 50% mimo trudności wyraża
chęć częstszego spędzania czasu z dziećmi również w przyszłości.
58% zadeklarowało, że jest to dla nich bardzo ważne. W Internecie
(szczególnie na Instagramie) dominowała radość ze wspólnych rodzinnych spacerów w naturze. Z drugiej strony na forach i na FB wielu rodziców przewidywało (pół żartem, pół serio), że po kwarantannie z dziećmi
skończy w szpitalu psychiatrycznym albo wsadzi dzieci w pociąg i wyśle
gdzieś daleko. Poza większą ilością czasu spędzanego z dziećmi, Polacy
częściej korzystali z aplikacji do rozmów z przyjaciółmi i krewnymi

26%

50%

7%

76%

Korzystanie z aplikacji randkowych
(np.Tinder, Badoo, Sympatia)

6%

23%

58%

28%

27%

47%

53%

39%

86%

Poświęcanie czasu na rozmowę
z nieznajomymi na ulicy, w sklepie

% Bardzo ważna
dla ciebie

25%

43%
14%
5%

48%
12%
6%

*pytanie zadawane tylko rodzicom

(35% badanych częściej niż przed kryzysem, 28% planuje używać aplikacji po pandemii) i deklarowali, że w ogóle częściej dzwonią i utrzymują kontakty ze swoją rodziną. Co więcej,
47% respondentów planuje regularny konW
wypowiedzi
takt z rodziną po pandemii.
relacje były głównym
lub jednym z głównych
26% badanych podczas pandemii szukało
kontekstów dyskusji.
okazji do spędzania czasu z partnerem/partnerką, ale większe nadzieje wiążą z czasami
po pandemii – wtedy 43% z nich planuje poświęcić więcej uwagi swojemu
związkowi. 48% przyznaje, że jest to dla nich bardzo istotna kwestia.
Być może wynika to z realnej oceny sytuacji, w której godzenie nauczania
dzieci z pracą okazało się nieco utrudniać chwile we dwoje. W Internecie
z kolei popularne było żartowanie z nadchodzącej fali rozwodów oraz ciąż.

18%

Z analizy wypowiedzi internetowych wyłania się obraz wzmożonych, ale
dość powierzchownych kontaktów – przede wszystkim między znajomymi. Najbardziej widoczne było tagowanie znajomych pod postami
z memami i zdjęciami przedstawiającymi aktywności, w które zaangażujemy się po kwarantannie (np. imprezy, wyjście do McDonald’s).
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rodziców spędzało
podczas pandemii
więcej czasu
z dziećmi.

Opieka nad dziećmi i nadzór nad zdalnym nauczaniem były dla wielu rodziców bardzo wyczerpujące. Dla 28% ankietowanych relacje międzyludzkie
to jeden z obszarów, na który pandemia będzie
miała największy wpływ.

Szukanie okazji do spędzania wspólnego
czasu z żoną / mężem lub partnerem

Czy będzie to
robił po kryzysie?
% Tak, na pewno

94%

Korzystanie z aplikacji do spotkań wideo online
w celu komunikacji z przyjaciółmi i krewnymi
(np. Whatsapp, Zoom,Skype)

Spowodowane COVID-19
zamknięcie szkół i przedszkoli
spowodowało, że rodzice stanęli
przed wielkim wyzwaniem,
a jednocześnie szansą na
umocnienie więzi w rodzinie.

53% badanych

53%

% robi
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U niektórych osób emocje wzbudzały
relacje z czworonożnymi przyjaciółmi –

55%
wypowiedzi z obszaru relacji
dotyczyło kontaktów
ze znajomymi po pandemii.

niektórzy martwili się o los zwierząt,
które po pandemii mogłyby zostać
porzucone. Kilka osób planowało być
milszymi dla innych i bardziej ich doceniać, ale raczej nie możemy się spodziewać, że po pandemii ludzie
zmienią się na lepsze – szczególnie, że 8% wypowiedzi z kategorii relacji
można umieścić w kategorii „docinki internetowe”. Również w przypadku dyskusji politycznych bardzo wyraźnie widać, że pandemia nie złagodziła obyczajów. Polityka w Polsce zamiast łączyć, buduje przede
wszystkim napięcia i konflikty, co jest jeszcze wyraźniej widoczne w dyskusjach internetowych. Jeśli chodzi o relacje z dziećmi, to życie pokaże,
na ile rodzice będą realizować swoje postanowienia dotyczące częstszego spędzania czasu z dziećmi.

2% 2%

Znajomi/przyjaciele
Związki

4%

Co internauci piszą na ten temat?
„Ludzie dostają źle do głowy,
a z dzieckiem w domu można
zwariować... po kwarantannie
do psychiatryka trafię
w kaftanie.”
fakty.interia.pl

„Osoba, której imię zaczyna
się na A, zabiera Cię
do Maca po kwarantannie”
facebook.com

„Dzień dobry mamy instawtorek. bardzo polubiłam wyzwania
@kobiecafotoszkola i staram się w nich uczestniczyć, gdy sprzyja mi
czas. Ostatni weekend był przepiękny, spędziłyśmy go na świeżym
powietrzu. Po kwarantannie w końcu wracamy do normalności. Udało
nam się nawet złapać majowe słoneczko w ZŁOTĄ GODZINĘ
na dzisiejszy temat dnia” instagram.com

Internetowe docinki

4%

Relacje z dziećmi

6%

Relacje z rodziną
Randki

55%
8%

„I ten problem będzie coraz większy, bo ludzie mają totalnie
rozpitolone życie osobiste, a po pandemii liczba rozwodów
gwałtownie wzrośnie” kobieta.interia.pl

Zwierzęta
Ogólnoludzkie
Sąsiedzi

11%

Inne

„Jak się okazuje dla wielu mężczyzn przymusowe siedzenie w domu
było okazją do epokowych odkryć. Niestety, nie mam wątpliwości,
że po pandemii wielu z odkrywców z tym większym zapałem przyłoży
się do pracy zawodowej” wysokieobcasy.pl
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4%

4%

Cytaty
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Zwyczaje
konsumenckie
i finanse

CO ZMIENIŁ COVID?

Zwyczaje
konsumenckie
i finanse

dziej ograniczać konsumpcję, a 36% deklarowało, że po pandemii zaczną oszczędzać. Dla 46% oszczędzanie jest bardzo
ważną kwestią.

W czasie pandemii zaobserwowano przyspieszebadanych planuje
nie na rynku eCommerce
oszczędzać
(szczególnie dla produkpieniądze na
tów niespożywczych)
trudniejsze czasy.
i w bankowości elektronicznej. Według 25%
badanych zwyczaje konsumenckie to jeden
z obszarów, w którym najbardziej będzie widać
wpływ COVID-19. Wpłyną na to, według nich,
zmiany w funkcjonowaniu sklepów, instytucji

36%

i usług, które skłonią Polaków do rzadszego
bywania w miejscach publicznych. Niektórzy
w związku z trudnościami finansowymi będą bar-

% Częściej niż
przed kryzysem

35%

Zakupy przez Internet produktów niespożywczych

Oszczędzanie pieniędzy na ciężkie czasy

Korzystanie z usług bankowych online
Zakupy produktów spożywczych przez Internet (np. zakupy
od detalistów (frisco.pl, AuchanDirect, Carrefour online,etc)
oraz dostawców, jak"Glovo" lub dostawców owoców/
warzyw jak "Zielona Skrzynka”)
Korzystanie z lokalnych kooperatyw i platform do zakupu
jedzenia (np. Kooperatywa Dobrze, Kooperatywa Na
Zdrowie), do zamawiania produktów "prosto z pola" (np.
Poranapola.pl, lokalnyrolnik.pl) lun do sprzedaży / zakupu /
otrzymania używanych rzeczy (e.g. OLX, Gumtree, grupyFB)

31%

27%

18%

15%

% robi

Czy będzie to
robił po kryzysie?
% Tak, na pewno

90%

37%

87%

% Bardzo ważna
dla ciebie

26%

36%

95%

46%

59%

53%

50%

13%

13%

54%

12%

10%
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COVID-19 i związany z nim lockdown
w ekspresowym tempie skłonił ludzi
do zmiany zachowań konsumenckich.

Do najpowszechniejszych zachowań związanych z konsumpcją podczas pandemii należą, bezdyskusyjnie, korzystanie
z usług bankowych online i zakupy niespożywcze online –
95 i 90% internautów deklarowało, że z nich korzysta. Dla 35%
badanych w ciągu ostatnich 3 miesięcy wzrosła częstość
korzystania z zakupów, a dla 27% z usług bankowych.
37% planuje po pandemii kupować przez Internet produkty
niespożywcze, a 59% planuje używać bankowości online.

18

Jak pandemia wpłynie na branżę
bankową i na finanse Polaków?

Wzrost w przypadku zakupów spożywczych był mniejszy (18% korzysta
częściej) i w przyszłości prawdopodobnie większa część osób wróci

„Pandemia i wynikająca z niej potrzeba izolacji przyspieszyła
digitalizacje zachowań konsumenckich w obszarze
bankowości. W tym kontekście jej efekty doprowadziły
do zwiększenia korzystania z kanałów zdalnych, bez
konieczności prowadzenia działań edukacyjnych. Z drugiej
strony, z kanałów zdalnych zaczęły korzystać nowe, mniej
digitalowe segmenty konsumenckie. Rodzi to potrzebę
dostosowywania rozwiązań, nie tylko pod early adopters,
ale również followersów. Dla nowych użytkowników tych
kanałów, jest to zupełnie nowe doświadczenie do którego
muszą się przyzwyczaić, wobec którego mają wiele obaw
i którego muszą się dopiero nauczyć.

do zakupów offline albo będziemy
mieć do czynienia z przesunięciem
modelu zakupów w stronę omnichanbadanych zamierza
nel. W Internecie niektórzy wprost wyrapo kryzysie korzystać
żali tęsknotę za sklepami i planowali, co
z kooperatyw spożywczych,
kupią w galerii po kwarantannie. Brakodowozu jedzenia
wało za to widocznych deklaracji doty„prosto z pola” i serwisów
czących zakupów spożywczych online
sprzedażowych
po koronawirusie - prawdopodobnie
z używanymi rzeczami.
jest to przywilej osób mieszkających
w dużych miastach, które już wcześniej
korzystały z tego rodzaju usług i uważają to za „normę”, a nie temat
do dyskusji. Nie należy jednak przeceniać skali zjawiska jako takiego –
zakupy spożywcze online są ważne jedynie dla 13% osób.

Stanisław Kijowski
Strategy Director
ING Bank Śląski

Mimo wrażenia, że lokalne kooperatywy, serwisy dostarczające jedzenie
prosto z pola, czy serwisy sprzedażowe rzeczy używanych rosną w siłę,
było widać stosunkowo niewielki wzrost zainteresowania takimi usługami
(15% osób deklarowało częstsze korzystanie). Po kryzysie będzie to dla
ludzi jeszcze mniej istotne. Ważność tematu zadeklarowało tylko 10%
ankietowanych. Apele o wsparcie polskich firm i kupowanie polskich
produktów były widoczne w dyskusjach internetowych – ludzie zaznaczali, że wsparcie pomoże firmom dalej działać po pandemii. Zamiast spodziewanego kontekstu ekologicznego pojawił się tu więc kontekst konsumpcyjno-gospodarczy.
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W zakresie finansów, pandemia wpłynęła pośrednio na
zachowania Polaków – poprzez spowolnienie gospodarcze
i przyspieszenie automatyzacji niektórych procesów.
Jedno i drugie rodzi obawy związane z utrzymaniem
dotychczasowego poziomu dochodów i w rezultacie
standardu życia. Ta obawa, w połączeniu z niskimi
oszczędnościami oraz brakiem edukacji finansowej, będzie
rodzić wśród Polaków wiele napięć. Pamiętajmy, że do tej
pory Polacy funkcjonowali w długim okresie gospodarczego
prosperity, więc dla dzisiejszych millenialsów i oczywiście
Z-etek, będzie to nowe otwarcie.”

12%
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10%

W
wypowiedzi zwyczaje
konsumenckie były
głównym albo jednym
z głównych tematów.

W sieci dyskusje dotyczące konsumpcji
pojawiały się w 10% rozmów. Najwięcej

wypowiedzi dotyczyło usług – ludzie
planowali po kwarantannie wizyty przede
wszystkim w salonach kosmetycznych.
Niektóre kobiety mówiły, że wizyta u fryzjera
to pierwsze, co zrobią po pandemii.
Niektórzy internauci szukali w Internecie porad dotyczących
inwestowania – w co warto inwestować albo czy warto teraz kupować
mieszkanie, czy lepiej zrobić to po pandemii.

6%

3%

Cytaty
Co internauci piszą na ten temat?
„Obcięłam z 15 cm włosów. I szok fryzjerki, że gdyby wiedziała
wcześniej, że prawdopodobnie w październiku biorę ślub, to by
mi tyle nie obcięła Ja od tamtego października- na 10 miesięcy
przed ślubem- ścięłam włosy do brody. Od tego czasu ścinam
je regularnie. Nie żałuję niczego. Jutro też idę- w końcu
odwiedzę fryzjera po kwarantannie” wizaz.pl

Inne

6%
7%
43%
3%

Restauracje
Wspieranie
lokalnych biznesów

„Ja się waham...kupować
mieszkanie na kredyt czy
wstrzymać się po epidemii, bo
potanieją?” fakty.interia.pl

„Ludzie robili takie zapasy
w sklepach, że rok po pandemii
wciąż będą jeść makaron
ze spirytusem.” twitter.com

Moda

10%

Społeczeństwo
Nieruchomości

22%

Inwestowanie

„Wspieranie polskich firm
to również ważny aspekt
w walce z wirusem
i o normalne życie
po wirusie.”

„Muszę ogarnąć jakieś japońskie
jedzenie na mieście, żeby tam
chodzić codziennie po kwarantannie.
mam taką ochotę na ramen albo
sushi albo coś takiego
dobrego” twitter.com
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Usługi beauty
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Środowisko

CO ZMIENIŁ COVID?

Środowisko

Wprowadzone obostrzenia niejako zmusiły ludzi do produkcji większej ilości śmieci (rękawiczki, dodatkowe torebki na bułki, maseczki jednorazowe, jedzenie tylko na wynos w restauracjach) i nawet najbardziej proekologicznie nastawione osoby musiały się z tym pogodzić. Bezpieczeństwo
w takim momencie jest priorytetem. Pandemia
w największym stopniu wpłynie na kwestie związane ze środowiskiem według 6% respondentów.
badanych planuje
dokładniejsze
W nowej sytuacji ankietowani byli najbardziej
sortowanie
skłonni do płacenia więcej za polskie produkty
i ograniczanie
i usługi (31% robiło to częściej niż przed pandeliczby odpadów
mią, a 23% planuje robić to nadal) i do korzystaw przyszłości.
nia z ekologicznych środków transportu takich

53%

nuje poprawę po pandemii. 47% uznało, że jest to dla nich bardzo ważne.
W przyszłości również więcej osób planuje
zakup produktów lokalnych i bio, a także
ograniczenie konsumpcji dla dobra środowiska (23% i 27%). Widać wyraźnie, że w trudnych czasach na działania ekologiczne składają się przede wszystkim obietnice bycia
lepszym w przyszłości.

27%
ankietowanych planuje
po kryzysie ograniczać
konsumpcję dla dobra
środowiska.

Czy można pogodzić dbanie o bezpieczeństwo
z dbaniem o środowisko?
“Badania pokazują, że pandemia nie osłabiła wrażliwości
społecznej na kwestie ochrony środowiska, a wręcz ją
wzmocniła. Widzimy to wśród gości naszych restauracji, co
dodatkowo motywuje nas do realizacji zobowiązań w tym
obszarze i to pomimo wyzwań spowodowanych pandemią.
Ustawienie priorytetu na bezpieczeństwo nie oznacza, że
rezygnujemy chociażby ze zmian w zakresie opakowań –
wręcz przeciwnie, intensywnie pracujemy, aby zachowując
funkcjonalność i wysoki poziom bezpieczeństwa nasze
opakowania były lżejsze i bardziej przyjazne środowisku.

Anna Borys-Karwacka
Corporate Relations Director
w McDonald's Polska
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W czasie pandemii dbanie
o środowisko i zainteresowanie
jego stanem zeszło, niestety,
na dalszy plan wobec nowego
zagrożenia, ale jest to obszar, który
w przyszłości będzie dla nas istotny.

jak rower (wzrost częstotliwości u 24%). Jedynie 15% przywiązywało większą wagę do sortowania i ograniczania liczby odpadów, ale aż 53% pla-
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2%

W
wypowiedzi pojawiała
się troska o środowisko
i zrównoważoną
konsumpcję.

% Częściej niż
przed kryzysem

Przyszłość środowiska po
pandemii nie zaprzątała spe-

cjalnie uwagi internautów.
W Internecie widać było
dominację pesymistycznych
nastrojów – użytkownicy
pisali, że nie wierzą, że ludzie
po pandemii zmienią podejście do środowiska. Obawiano się też połączenia kryzysu gospodarczego z suszą.
Niektórzy marzyli, że inni zaczną bardziej doceniać naturę. Nie było tu jednak osobistych deklaracji działań
w przyszłości, co było widoczne w badaniu CAWI.

Płacenie więcej zapewne usługi
lub produkty polskiego pochodzenia

31%

Używanie ekologicznych środków
transportu (rowery, skutery, rolki…)

24%

% robi

88%

74%

Ograniczanie swojej konsumpcji
(dobra konsumenckie, energia, wypoczynek...)
celemochronyśrodowiska

19%

88%

Kupowanie produktów
lokalnych lub bio

19%

85%

Co internauci piszą na ten temat?
„Ludzie i tak nic nie zrozumieją, w swojej przytłaczającej masie.
Po pandemii konsumpcja wróci do poprzedniego stanu.
A nawet będzie większa, bo przecież trzeba nadrobić stracony
czas przymusowego postu.” ziemianarozdrozu.pl

„PS. Czytałam, że podobno w Wenecji najczystsza woda
i podobno pojawiły się delfiny. Fajnie by było jakby ludzie
docenili po pandemii naturę. W lesie możemy się skryć
w obecnych trudnych czasach.” facebook.com

Używanie transportu zbiorowego
(metro, tramwaje, autobusy, pociągi)

15%

3%

„Skoro susza dopadnie, rzeki
wyschną, a większe będą mieć
wody tyle co kot na płacze to niby
jak tę żywność będą uprawiać?
Dodaj słabą gospodarkę po
pandemii i masz obraz. Pustyni,
chorób i głodu” nastroik.pl

23%

22%

30%

27%

27%

28%

23%

96%

70%

% Bardzo ważna
dla ciebie

21%

53%

16%

47%

15%

„Po wirusie nikt poza garścią
aktywistów nie będzie o tym
pamiętał. Będą ważniejsze
sprawy do załatwienia.”
motoryzacja.interia.pl

„Po pandemii trzeba będzie dalej redukować liczbę ludności
i w każdym kraju, wprowadzić kontrolę urodzin, bo technologia na
to pozwala. Jeśli tego nie zrobimy to cala ludzkość wyginie przed
początkiem XXII wieku! Niestety kogoś trzeba poświecić. Powinni
przeżyć przede wszystkim my młodzi ludzie a seniorzy swoje już
przeżyli, więc nie są już potrzebni i muszą się z tym pogodzić,
że powinni odejść. Ważniejsza jest przyroda i ją trzeba
ratować za wszelką cenę!” benchmark.pl
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Cytaty

Sortowanie i ograniczanie
liczby swoich odpadów

Czy będzie to
robił po kryzysie?
% Tak, na pewno
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Rozrywka

CO ZMIENIŁ COVID?

Rozrywka

I faktycznie – obserwacja zachowań
konsumentów ukazuje jasne źródło tych
ankietowanych korzysta
wzrostów, gdyż co trzeci badany przyz platform streamingowych
znaje, że z platform streamingowych
zapewniających rozrywkę
korzysta częściej niż przed kryzysem.
częściej niż przed kryzysem.
Sugerowałoby to, że słynne w Internecie „Netflix and chill” stało się popularnym sposobem spędzania czasu wśród Polaków. Wygląda jednak na to,
że i w tym przypadku, to kwestia pewnej medialnej otoczki, która dość
szybko zbudowała się wokół realnych działań pewnej grupy użytkowników sieci. Temat odpoczynku i korzystania z platform streamingowych nie
pojawia się bowiem w analizowanych przez nas dyskusjach w Internecie

edukacja?
Pytaniem, które zapewne zadają sobie wszyscy jest to, na ile wzrosty
odnotowane dzięki pandemii uda się utrzymać. Dlatego warto spojrzeć,
jak Polacy chcą korzystać ze streamingów w przyszłości. Co czwarta
badana osoba jest zdania, że po kryzysie będzie korzystała z platform
streamingowych. Tak więc baza użytkowników ma szansę realnie wzrosnąć. Co prawda, to i tak umiarkowany wzrost, jeśli porównać go z tym,
jak Polacy widzą w przyszłości swoje czytelnictwo. 26% ankietowanych
czyta podczas pandemii częściej niż wcześniej,
a aż 40% ankietowanych jest zdania, że chce
więcej czytać po końcu pandemii i niemal taki
badanych czyta
sam odsetek przyznaje, że jest to dla nich bardzo
książki częściej niż
ważne. Dla porównania, korzystanie z platform
przed pandemią.
streamingowych za ważne uznaje 17%. Czy tak
jednak będzie?

26%

32%

dotyczących planów aktywności po pandemii. Ogólnie warto zwrócić
uwagę, że ten temat nie zajmuje dużo miejsca - wypowiedzi dotyczące
rozrywki i spędzania czasu wolnego stanowiły 11% analizowanych treści.

5%
7%

4%

Pozostałe

30%

Sport
Podróżowanie

7%
YouTube
Motoryzacja

9%
Muzyka
Celebryci
/influencerzy

19%

19%

Gry
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Od pierwszych dni lockdownu,
który dotknął Polaków, docierały
do nas informacje o kolejnych
wzrostach i rekordach, jakie biją
platformy streamingowe – głównie
te oferujące filmy i seriale.

Czy zatem „Netflix & chill” to tylko niszowe zjawisko wśród młodszych
obywateli, a starszych pochłania głównie opieka nad dziećmi i zdalna
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Nieco światła na potencjalny rozwój czytelnictwa wśród Polaków rzuca analiza dyskusji w Internecie. Większość z tych roz-

zjawiskiem, które dotyczy tylko najmłodszych (ogólnie
spędzanie czasu z grami wideo deklaruje 59% respondentów).

mów dotyczy podróży i sportu, a pozostałe przeanalizowane
w tym temacie wątki skupiają się głównie na świecie online.
Te dane zdają się sugerować, że Polacy chcą widzieć pewne
swoje przyszłe działania nieco lepiej, niż mają one szansę
naprawdę wyglądać. Brak dyskusji o książkach i czytelnictwie
stawia pod znakiem zapytania to, czy w przyszłości ten temat
będzie dla Polaków aż tak ważny.

Taki wynik – mimo ograniczonego poziomu ważności tej sfery
(9%) – zdaje się jeszcze szerzej otwierać drzwi dla e-sportu,
który w Polsce ma się coraz lepiej.

Innym tematem chętnie dyskutowanym
przez użytkowników sieci był sport, a konkretnie - zmiany jakie nastąpią w sporcie
(głównie w meczach piłki nożnej) po
odmrożeniu stadionów.
Z kolei analiza zachowań Polaków pokazuje,
że od początku pandemii wzrosło
zainteresowanie e-sportem i co piąty
ankietowany przyznaje, że w gry wideo gra
częściej niż przed kryzysem. To ciekawy
wynik, który pokazuje, że granie na
komputerze, czy konsoli nie jest niszowym

% Częściej niż
przed kryzysem

Korzystanie z cyfrowych platform
zapewniających rozrywkę (streaming,
muzyka, programy telewizyjne, filmy, etc.)

32%

Czytanie
książek

26%

% robi

84%

21%

59%

Twórczość i zajęcia kreatywne
(np. rysowanie, muzyka, sztuka…)

20%

65%

3%

26%

86%

Granie w gry wideo

Zagraniczne
podróże

Czy będzie to
robił po kryzysie?
% Tak, na pewno

44%

% Bardzo ważna
dla ciebie

17%

40%

13%

21%

10%

38%

9%

17%

16%
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Tematyka podróży obecna w dyskusji w Internecie dotyczy
głównie zmian, jakie nastąpią w sposobie podróżowania (np.
w procedurach dot. lotów, czy cen). Wielu użytkowników sieci
chętnie mówi o wycieczkach i wyjazdach po pandemii, ale jednocześnie martwi się, że podróżowanie już nie będzie takie jak
wcześniej. Ze zrozumiałych względów od początku pandemii
właściwie nikt z ankietowanych nie podróżuje częściej, a do
tego – wobec wielu niewiadomych - sfera ta stała się obecnie
mało ważna (deklaruje to tylko 16% respondentów).

Co piąty badany w okresie izolacji znalazł czas na twórczość
i zajęcia kreatywne, a 21% planuje zajmować się tym
w przyszłości. Podobny odsetek respondentów uważa, że jest to
dla nich ważne. Co prawda, w sieci na razie nie widać wzrostu
treści artystycznych generowanych przez jej użytkowników,
a ich aktywność skupiała się na „podpowiadaniu” celebrytom
i influencerom, jakie tematy powinni poruszyć („życie po
pandemii”) lub śledzenie kolejnych zwrotek i utworów
powstających w ramach akcji Hot16 Challenge.
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Cytaty
Co internauci piszą na ten temat?
“Rzeźba z brązu, pochodzenie islamskie. Prawdopodobnie łup
wojenny. Zobaczyć to cudo w rzeczywistości a nie na zdjęciu to
mój cel na 'po epidemii’ instagram.com

„Jeśli to nie będzie pierwsza piosenka na pierwszej imprezie
Vogule Poland po kwarantannie to będę bardzo zawiedziona best song of 2020 youtube.com

„Ja nie widzę wypoczynku w Polsce nad morzem gdzie
wszędzie praktycznie człowiek na człowieku, czy to plaża czy
miasto, knajpy itp. a chwilę po epidemii to różnie może być. .”
cro.pl

„Nie zdziwię się jak Sony odleci z ceną że względu na te ich
SSD. Xbox może być bardziej przychylny na niższą cenę i mogą
bardziej rozumieć to, że ludzie po pandemii mogą mieć
problemy finansowe.” ppe.pl
PPE.PL
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„Po koronawirusie nie będzie większego transferu gotówkowego
niż 50 mln. Klubów na to nie będzie stać” meczyki.pl
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Praca i edukacja

CO ZMIENIŁ COVID?

Praca i edukacja

Ciekawe jest, że ten obszar
jako jeden najsilniej
dotkniętych przez COVID19 wskazuje aż 46% badanych i mimo tak potężnego
wpływu na codziennie
życie, dyskusje prowadzone w sieci rzadko dotyczyły tych tematów - pojawiły się one
w 8% analizowanych wypowiedzi internetowych. W dyskusjach pojawiają się przede wszystkim obawy - widoczny jest
niepokój związany z nieuniknionym kryzysem gospodar-

8%

w
analizowanych
wypowiedzi internetowych
praca i edukacja były
głównym albo jednym
z głównych tematów.

czym, wzrostem bezrobocia i niekorzystnymi zmianami na
rynku pracy po pandemii. Ci, których dotknęła obniżka
wynagrodzenia tłumaczą sobie i otoczeniu, że jest to lepsza

sytuacja niż brak pracy, nawet jeśli koszty życia są
duże. W sieci dyskutowano też, jaka pomoc od rządu
uratowałaby miejsca pracy po koronawirusie i krytykowano to, co obecnie jest oferowane. Pojawiały się
też głosy, że praca zdalna jest modelem, który niektórzy Polacy chcieliby kontynuować nawet po końcu
pandemii (przynajmniej w pewnym zakresie).

% Częściej niż
przed kryzysem

% robi

Czy będzie to
robił po kryzysie?
% Tak, na pewno

% Bardzo ważna
dla ciebie

Telepraca, praca zdalna, w domu
zamiast w miejscu pracy*

36%

63%

24%

24%

Korzystanie z aplikacji do spotkań
wideo online w celach zawodowych
(np.Whatsapp, Zoom,Skype)*

36%

74%

24%

22%

Korzystanie z platform
edukacyjnych i e-learningowych

26%

51%

16%

16%

17%

13%

Poszukiwanie porad "zrób-tosam" (DIY) i w tutoriali

18%

70%

Poświęcanie swojego czasu stowarzyszeniom,
pomoc ludziom szczególnie narażonym
(np."Widzialna ręka" grupyFB, **…)

18%

56%

Intensywniejsza praca, aby wesprzeć
ekonomiczny bilans kraju*
Zmiana ścieżki kariery na pracę bardziej
istotną i wartościową dla społeczeństwa*

10%

85%

9%

61%

12%
17%
11%

15%
20%
16%

*pytania zadawane tylko respondentom aktywnym zawodowo / **Poświęcanie swojego czasu stowarzyszeniom, pomoc ludziom szczególnie
narażonym (np."Widzialna ręka" grupy FB, inicjatywa "Wzywamy posiłki" -posiłki dla pracowników medycznych; również: Hot16Challenge, która
zjednoczyła wielu polskich artystów iinfluencerów - celem była zbiórka pieniędzy na polski system opieki zdrowotnej podczas pandemii koronawirusa)
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Praca i edukacja, to te obszary,
w których wielu Polaków doświadczyło
najbardziej drastycznej zmiany –
szczególnie jeśli trzeba było pogodzić
zdalną pracę ze zdalną edukacją dzieci.
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24% badanych planuje
pracować zdalnie po
zakończeniu pandemii.

I faktycznie, obszar pracy zdalnej jest
jednym z najważniejszych doświadczeń

w analizowanym obszarze, który może
zmienić zachowania Polaków w przyszłości. Co trzeci ankietowany przyznaje, że od początku kryzysu więcej pracuje zdalnie (w tym – wyłącznie
zdalnie). Wiele spośród tych osób czuje, że jest to dla nich ważna sfera,
a jedna czwarta chce korzystać z tego rozwiązania po zakończeniu kryzysu. Niemal analogicznie wyglądają dane dotyczące korzystania z aplikacji do spotkań wideo online w celach zawodowych. Jak widać – mimo
ograniczonego zasięgu tych zmian, koronawirus spowodował wyraźne i –
wydaje się – trwałe przyspieszenie w cyfryzacji sfery pracy w niektórych branżach.

Tak więc - mimo wrażenia, jakie można czasem odnieść śledząc media
- czas pandemii nie uruchomił w Polakach potencjału do zmiany
w obszarze nauki zdalnej. Z jednej strony jest to zrozumiałe – widzimy,
że Polacy koncentrują się na działaniach mających na celu ochronę
ich zdrowia i dobrobytu. Z drugiej, wobec dużej ilości wolnego czasu
i w kontekście niepewnego rynku pracy, można by się spodziewać, że
niektórzy będą chcieli zdobywać nowe doświadczenia. Skala tych zjawisk jest jednak dość ograniczona: mniej niż co piąty badany chce po
kryzysie korzystać z porad "zrób-to-sam" (DIY) i tutoriali albo poświęcać

„Tak jak potrzeba jest matką wynalazku, tak kryzysy są często
katalizatorem postępu i czynnikiem motywującym do zmiany.
Jeszcze niedawno, wiele osób podchodziło do cyfryzacji z rezerwą,
ale nieoczekiwanie musieliśmy przejść przyspieszony kurs cyfryzacji
i nauczyć się odnajdywać w wirtualnym świecie. I w wielu
wypadkach się to udało.
Już ~30% Polaków pracuje zdalnie w stopniu całkowitym lub większym
niż przed pandemią – to olbrzymia zmiana, która dokonała się w kilka
tygodni! Ta transformacja była doskonale widoczna w naszym
sektorze – transfer danych naszych klientów wzrósł o 25%, a liczba
rozmów o blisko 40%. Nie mam więc wątpliwości, że cyfryzacja
biznesu to trend, który z pewnością będzie się umacniał, aby wkrótce
przekuć się w powszechny standard funkcjonowania firm.
Są też obszary, gdzie należy skupić większą uwagę. E-edukacja,
która stanowi wyzwanie szczególne ze względu np. na braki
w dostępie do odpowiedniego sprzętu do pracy zdalnej. Sądzę,
że teraz na popularności zyska model hybrydowy, łączący naukę
stacjonarną z wirtualną. Lekcje mogą być więc udostępniane w sieci
uczniom, którzy nie mogą pojawić się w szkole. Kluczowy będzie
nacisk na zwiększenie kompetencji cyfrowych, aby zaznajamiać
dzieci z systemem działania w Internecie, żeby jak najlepiej
przygotować je do warunków przyszłego rynku pracy.”

Małgorzata Rybak-Dowżyk
Dyrektor Departamentu
Komunikacji Korporacyjnej
w T-Mobile Polska
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Nieco mniej optymistycznie wyglądają dane dotyczące korzystania
z platform edukacyjnych i e-learningowych. Obserwując dyskusję
w Internecie widać, że niektóre osoby chciały podczas pandemii
nauczyć się czegoś nowego, aby po pandemii mieć więcej do zaoferowania na rynku pracy (np. spekulowano na temat tego, ilu po pandemii
pojawi się nowych programistów), jednak w tym wypadku, notujemy niższy wzrost korzystania z rozwiązań e-learningowych niż pracy zdalnej
(26%). Wyraźnie mniejsza jest też chęć do korzystania z takich rozwiązań
w przyszłości. Tylko 16% ankietowanych ma takie plany.

Czy pandemia przyspieszy cyfryzację?
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swój czas stowarzyszeniom lub pomocy ludziom szczególnie narażonym. W dyskusji w Internecie pojawiają się co prawda inicjatywy darmowego dzielenia się wiedzą przez różne firmy i organizacje - wszelkiego rodzaju webinary/panele online, często dotyczące przyszłości firm
po pandemii – są one jednak raczej sprawnym narzędziem budowania
obecności i eksperckości marki.
Realnie optymistycznym wątkiem w dyskusjach internautów były dobre
prognozy dla nauk biologicznych i wzrost ich znaczenia w przyszłości,
a także ich docenienia przez społeczeństwo. Pojawiały się też głosy, że
ludzie w końcu dostrzegą wagę niektórych kluczowych zawodów. Poza
medykami, znajdującymi się na pierwszej linii frontu, na znaczeniu mogą
też zyskać zawody, o których zwykle nie myślimy z podziwem (np. pracownicy sklepów i usług).

Cytaty
Co internauci piszą na ten temat?
„Serio? Myślę, że wielu ludzi z wdzięcznością zgodziłoby się teraz na
30% pensji w zamian za gwarancję dalszego zatrudnienia po
pandemii. Robienie histerii, że pracodawca zatrudniający kilkaset
osób w obiekcie, który i tak stoi pusty, obniża pensje ludziom, którzy
i tak przez ten czas nie robią kompletnie nic, jest niedorzeczne i trąci
dejostwem. "Dej mi 100% pensji, za 30% mojej pracy, której
i tak nie wykonuję, bo siedzę w domu.” facebook.com

„Świat po wirusie? Przede wszystkim wzrośnie znaczenie pracy
zdalnej, stanie się ona popularniejsza. Nastąpią przesunięcia
w różnych zawodach. Zyskają - a to doskonała wiadomość na znaczeniu nauki biologiczne. Wielu zdolnych ludzi będzie
studiować wirusologię i badać wirusy. A to sprawa na wagę
przetrwania gatunku ludzkiego.” salon24.pl

„Ciekawe ilu będzie programistów po pandemii
… 2 miesięczne kodowanie w domu,
bootcampy przez neta.” wykop.pl
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„Pracownicy, których zwolnimy przyjdą do Pani po epidemii...
I podziękują za pomoc. Przyjdą też ich rodziny...
podziękują Pani za tarcze.” twitter.com

31

JAKA PRZYSZŁOŚĆ?

Podsumowanie
Analizy wskazują, że kryzys
COVID-19 i zmiany, jakie
spowodował w naszym życiu
są głębokie i dotyczą nie tylko
zdrowia i bezpieczeństwa.

Poza tym, badając i słuchając Polaków widzimy, że nastroje są pesymistyczne na wielu poziomach. Ludzie obawiają się nadchodzącego kryzysu gospodarczego, wzrostu bezrobocia i dalszego zaniedbywania środowiska, a łączenie zdalnej pracy i zdalnej edukacji dzieci wiąże się
z wysokimi kosztami psychicznymi dla wielu z nas. To wszystko powoduje,
że w przyszłości będziemy mieli tendencję do zamykania się, skupiania
na bliskich i pielęgnowania własnego zdrowia. W niektórych sferach

poczyniliśmy wręcz „krok w tył”. Dotyczy to działań mających na celu
dbanie o środowisko, które, w trakcie pandemii, zeszły na plan dalszy.
Optymistyczna jest myśl, że do działań na rzecz środowiska chcemy jak
najszybciej wrócić, jak i to, że chcemy mieć lepszy kontakt z rodziną
i swoimi dziećmi. Wierzymy też, że lekcja jaką wyciągniemy z kryzysu
wyznaczy nowe perspektywy dla nauk biologicznych i wzrostu ich znaczenia w świecie.
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Nie pozostawiają też złudzeń - nie mamy szans na „nowy, lepszy świat”.
Zmiany, które obserwujemy jako przeciętni konsumenci nie są w społeczeństwie aż tak powszechne i często są efektem baniek medialnych,
w których żyjemy. Niemniej, kryzys pchnął cyfryzację wielu obszarów
naszego życia do przodu. Dotyczy to usług bankowych, kontaktów
z innymi (prywatnych i zawodowych), czy zakupów. Choć zmiana nie jest
jednorodna i nie dotyczy wszystkich sfer, np. zdrowia, w przypadku, którego zdalne konsultacje nadal nie jawią się jako „pełnowartościowy”
sposób na wizytę u lekarza.

32

O PROJEKCIE

Ankiety zrealizowano od 11/06
do 15/06/2020, w czasie kiedy
media komunikowały o nowym
ognisku epidemii na Śląsku.

Badania ilościowe przeprowadzone wśród
1369 Polaków respondentów w wieku 18
lat i starszych, Próby reprezentatywne dla
populacji pod względem płci, wieku,
wykształcenia i regionu.

Profil badanych: populacja 18+ lat

Wiek
18%
20%
17%
15%
29%

18-29 lat
30-39 lat
40-49 lat
50-59 lat
60 lat i więcej

8%
10%
41%
41%

Mężczyźni
Kobiety

Lokalizacja

podst. lub gimnazjalne

32%
13%
11%
10%

Wieś
Miasto do 20 tys. mieszkańców
20-50 tys. mieszkańców
50-100 tys. mieszkańców

zasad. zawodowe
średnie
wyższe

11%
11%
12%

100-200 tys. mieszkańców
200-500 tys. mieszkańców
Powyżej 500 tys. mieszkańców

Wykształcenie

Województwo

Płeć
51%
49%

Social Listening przeprowadzono
na losowej próbce 660 treści
zawierających interesujące nas
zwroty kluczowe (po pandemii/
po epidemii/po koronawirusie/po
wirusie/po kwarantannie),
pochodzących z forów, SM
i portali (komentarze),
opublikowanych między 01/03
a 07/06/2020, pozyskanych przy
pomocy narzędzia SentiOne.

8%
5%
6%
3%
6%
9%
14%
3%

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie

6%
3%
6%
12%
3%
4%
9%
5%

podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
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Margines błędu od 1,5 do 3 punktów
procentowych, który należy wziąć pod
uwagę czytając wyniki dla próbek
N=1000 respondentów.

Badanie przeprowadzono online,
ankieta CAWI (Computer Assisted
Web Interview)

SOCIAL LISTENING

Metodologia badania
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deepdive

®

W szybko zmieniającym się świecie
trzeba szybko podejmować decyzje
co, jak, gdzie i do kogo mówić.
deepdive+® ułatwi Twojej firmie
podejmowanie tych decyzji.

Jedna z czołowych agencji PR, która od kilkunastu lat doradza wiodącym
podmiotom w Polsce i za granicą. Specjalizuje się w PR, digital marketingu oraz
zarządzaniu reputacją. Realizuje kilkadziesiąt projektów rocznie w obszarach takich
jak: PR korporacyjny, Public Affairs, PR produktowy, Employer Branding, Komunikacja
wewnętrzna, Komunikacja kryzysowa. Eksperci agencji posiadają wiedzę

CO TO JEST deepdive+® I DLACZEGO WARTO?

w takich sektorach jak: Healthcare, Energy and Industrial Goods, Technology,
Food and Agriculture, Transport and Logistics, Real Estate and Constructions,
Consumer Goods and Retail. Zespół działa w modelu Analiza-Strategia-Kreacja-

deepdive+® to raport dostarczający informacji, co i jak ludzie mówią i myślą

Produkcja, który gwarantuje kompleksową obsługę klientów.

o Twojej marce, konkurencji albo o dowolnym obszarze, który jest istotny dla Twojej
działalności. Główną przewagą deepdive+® jest połączenie dwóch metod
badawczych – social listeningu przygotowywanego przez 24/7Communication
i CAWI, przeprowadzanego we współpracy z agencją badawczą OpinionWay Polska,
które razem pozwalają dokładniej przeanalizować temat i lepiej poznać
konsumentów. Dzięki uwzględnieniu dwóch źródeł w jednym raporcie możemy lepiej

Zapraszamy do kontaktu!
Paweł Modzelewski
pawel.modzelewski@247.com.pl

Utworzona w marcu 2000 r. w Paryżu i będąca pionierem cyfryzacji badań,

zaplanować działania komunikacyjne

OpinionWay Group jest wiodącym graczem w zakresie innowacji w marketingu

i przygotować się na ewentualne kryzysy.

i badaniach opinii na francuskim rynku. Działania OpinionWay koncentrują się wokół
tematyki związanej ze znajomości rynku, problemami marki, rozwój produktów oraz

Raport deepdive+® dostosujemy

usług i pomagają budować profile klientów BtoB i BtoC dla światowych firm i marek.

do Twoich potrzeb – porozmawiajmy

Piotr Sztabiński
psztabinski@opinion-way.com

o tym, co jest najważniejsze

OpinionWay - uczynić świat łatwym do zrozumienia,

dla Ciebie i Twojej firmy!

aby móc podjąć działania teraz i wyobrazić sobie przyszłość.
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specjalistyczną pozwalającą na realizację najbardziej złożonych projektów,
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KTO STWORZYŁ RAPORT?

Autorzy

Nicolas Curtelin
General Manager OpinionWay Polska
Karierę rozpoczął w Centrali działu marketingu Schneider
Electric i kontynuował ją jako badacz w OpinionWay
w Paryżu. W 2008 roku Nicolas przeprowadził się do Krakowa,
gdzie założył Factoviz - firmę specjalizującą się w badaniach
ilościowych. W 2019 roku, wraz z jednym ze swoich byłych
klientów, założył OpinionWay Polska. Nicolas jest pasjonatem
projektowania wizualizacji danych, muzyki i sportu. Ukończył

Piotr Sztabiński
Business Development Director
OpinionWay Polska
Od kilkunastu lat zajmuje się rozmaitymi metodami badania
konsumenckiej rzeczywistości w każdym z jej przejawów.
Posiada szerokie doświadczenie w zróżnicowanych metodach

Master Progis w Instytucie Studiów Politycznych w Grenoble oraz otrzymał tytuł
magistra marketingu w ESA Business School of Grenoble.

Paweł Modzelewski
Head of Strategy 24/7Communication
Kieruje działem analiz, strategii i kreacji, którego celem jest

trener oraz facilitator warsztatów. W ostatnich latach koncentrował

dostarczanie skutecznych rozwiązań komunikacyjnych.

się na obszarze handlu i badań z pogranicza shopper - retail.

Odpowiada za tworzenie strategii dla obecnych klientów oraz

Od początku 2020 roku jest odpowiedzialny za rozwój OpinonWay

przy procesach nowobiznesowych. Wspiera zespoły

Polska. Piotra fascynują góry wysokie oraz muzyka w całej

w wykorzystaniu nowych narzędzi oraz kanałów opartych

różnorodności swoich gatunków i stylów.

o rozwiązania cyfrowe. Ma za sobą 10 lat doświadczenia przy
tworzeniu innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych – głównie
opartych o kanały cyfrowe. Współtworzył strategie dla takich marek jak: Wedel,

Małgorzata Rzewuska
Research Analyst 24/7Communication

McDonald’s, Orange, Coca-Cola, Milka, T-Mobile, Samsung, Crunchips. Wiele z nich
nagrodzonych zostało w konkursach branżowych. Autor licznych publikacji na temat
zintegrowanej komunikacji marketingowej oraz roli public relations w strategii firm.

Swoją drogę zawodową rozpoczynała w firmie monitorującej

Prywatnie mąż, ojciec, czytelnik i podróżnik. Entuzjasta dziwnej muzyki, snowboardu,

media, realizując projekty dla klientów z branż

deskorolki oraz jazdy po lesie na rowerze (przy dźwiękach dziwnej muzyki).

telekomunikacyjnej, ubezpeczeniowej, samochodowej
i budowlanej. W kolejnych latach związana była z agencją
reklamową, gdzie zajmowała się przede wszystkim projektami
z zakresu social listeningu dla firm FMCG. Wspierała też firmę
w zleceniach dla klientów angielsko- i niemieckojęzycznych.
W 24/7Communication odpowiada za researche przetargowe,
raporty wizerunkowe i social listening. Jako matka dwójki dzieci
na własnej skórze przekonała się o znaczącym wpływie
pandemii koronawirusa na życie codzienne.

Badanie deepdive+ zrealizowane
przez OpinionWay Polska oraz 24/7
Communication. Wykorzystanie wyników badania
bez tego tytułu jest złamaniem praw autorskich.

Kontakt dla mediów
Aleksandra Jasińska
aleksandra.jasinska@247.com.pl
Tel: +48 500 002 429
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badań ilościowych i jakościowych, kilkuletnie doświadczenie jako
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Odwiedź nas na
24/7Communication
247Communication
247.com.pl
opinionway-polska
opinion-way.pl

